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81. 

Врз основа на членот 42 од Уредбата за изработка на 
премер и катастар на земјиште и за нивно одржување 
(»Службен лист на СФРЈ«, бр. 44/67), директорот на Сојуз-
ната геодетска управа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗРАБОТКАТА НА 
ОРИГИНАЛИ НА ПЛАНОВИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ПОВРШИНИТЕ НА ПАРЦЕЛИТЕ ПРИ ПРЕМЕРОТ 

НА ЗЕМЈИШТЕТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат техничките нормативи, 
методите и начинот на работата при изработката на ориги-
нали на планови и при определувањето на површините на 
парцелите при премерот на земјиштето. 

Член 2 
(1) За потребите на катастарот на земјиштето и на 

земјишните книги во плановите се внесуваат броевите на 
парцелите (топографско-катастарски план). 

(2) Листовите на планот во размер 1 : 5000 ги заменуваат 
листовите на основната државна карта од ист размер. Ако 
се изработува план во овој размер, нема да се изработува 
карта за делот на територијата претставен на планот, 

И. ИЗРАБОТКА Н А ТЕРЕНСКИ ОРИГИНАЛ 
Систем на поделбата и номенклатура на листовите на ос-
новната државна карта и планот. Ознаки на листовите 

Член 3 
(1) Основата за делење на листови на основната државна 

карта и на планот ја сочинуваат листовите на картата на 
Поделба на еден чифт секции на 25 листови 

на основната државна карта во размер 1:10000 

тригонометриската мрежа од 4. ред во размер 1 :25000 
(т. нар. »тригонометриски секции«, во понатамошниот текст: 
»секциите«), определени во членот 53 (со прилогот 1) од 
Правилникот за државниот премер—III дел (Разграничу-
вање и снимање на детали и релјефи на земјиштето и детален 
нивелман), кој е објавен во посебно издание на Сојузната 
геодетска управа и е составен дел на Правилникот за држав-
ниот премер—II и III дел (»Службен лист на ФНРЈ«, бр, 
9/59). 

(2) Секој лист на основната државна карта и на планот 
има општа и локална ознака, а листовите на планот, освен 
тоа, носат и ознаки по катастарските општини чие подрачје 
го претставуваат. Називите на секциите за локалните ознаки 
се земаат од Списокот на називите на секциите, како сос-
тавен дел на Картографскиот клуч за изработка на основната 
државна карта во размер 1 :5000, кој се применува врз 
основа на Решението за примена на Топографскиот и Кар-
тографскиот клуч при изработката на геодетски планови 
и карти од крупни размери (»Службен лист на ФНРЈ«, 
бр. 2/56). 

(3) Делењето на листови и определувањето на ознаките 
се вршат според понатамошните одредби на овој правилник. 
Во понатамошниот текст значат: 

ООзн — општа ознака; 

ЛОзн — локална ознака. 

А. Основна државна карта во размер 1:10 ООО 

ПОДЕЛБА. Две секции од иста колона а од два соседни 
реда (јужна и северна, или долна и горна), земени како 
целина, содржат 25 листови на картата, што се нумери-
рани од 1 до 25 по редови од лево на десно (слика 1а). 
Чифтовите на секциите се земаат на следниот начин: 

а) во зоните 5 и 6 за јужниот ред се зема оној со непарен 
број; 

б) во зоната 7 за јужниот (долни) ред се зема оној чиј 
реден број е парен. 

Северна секција 
7 С 39 
АДА 

Јужна секција 
7 С 38 
СЕНТА 

Шрафираните листови 
во размер 1:10000 имаат ознаки: 

ООзн: 7 С 39—7 
ЛОзн: АДА—7 

ООзн: 7 С 38, 39—14 
ЛОзн: СЕНТА, АДА—14 

ООзн: 7 С 38—23 
ЛОзн: СЕНТА—23 

Сл. la 
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1. Листови со броеви 1 до 10 и 16 до 25: 
ООзн: општа ознака на секцијата и број во неа, на пр. 
7 С 39—7; 
ЛОзн: назив на секирата и број во неа, на пр. АДА—7. 
2, Листов:! пресечени со граничната линија на секциите, т. е. 

оние со броевите 11 12, 13, 14 и 15: 
ООзи: опт гл ознаки за двете секции, во концизна форма, 

т. е. без повторување на бројоч па зоната и иа озна-
ката на колоната, додавајќи го бројот на листот 
вз чифтот на секциите, на пр. 7 С 38, 39—14; 

ЛОзн: називи за дзете секции и број на листот во чпфтот 
на секциите, на пр. СЕНТА, АДА—14. 

В. Оспазма државна карма и план во размер 1:5000 
ПОДЕЛБА. Едма секција содржи 50 листови на картата 

односио планот, нумерирани од 1 до 50 по 
редовите од лево на десно, според сли-
ката 1 б. 

ООзн: општа ознака на секцпјата и број на листот 
во неа, на пр. 6 К 25—12; 

ЛОзн: назив на секцијата и број на листот во неа 
(за ист лист) ШИД—12. 

Поделба на секцијата на 50 листови размер 1 : 5000 

Сл. 1 б 

Поделба на секцијата на 100 листови размер 1 : 2500 

Сл. 1 в 

В. План во размер 1:2500 

ПОДЕЛБА. Една секција содржи 100 листови на планот 
нумерирани со броеви од 1 до 100 по редови-
те, според сликата 1 в. 

ООзн: општа ознака на секцијата и број на листот 
во неа, на пр. 6 К 25—63; 

ЛОзн: назив на секцијата и број на листот, на пр. 
(за ист лист) ШИД—63. 

Поделба на секцијата на 225 листови размер 1 :2000 

Сл. 1 г 
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Г. План во размер 1:2000 

ПОДЕЛБА. Една секција содржи 225 листови на планот 
со броеви од 1 до 225 според сликата 1 г. 

ООзн: општа ознака на секцијата и број на листот, 
на пр. 6К 25—122. 

ЛОзн: назив на секцијата и број на листот во неа, 
на пр. ШИД—112. 

Д. План во размер 1:1000 

ПОДЕЛБА. Еден лист на основната државна карта во 
размер 1 : 5000 содржи 18 листови на планот 
со броеви од 1 до 18, според сликата 2 а. 

ООзн: општа ознака на листот на картата во 
размер 1 : 5000 на кој паѓа дадениот лист и 
бројот во него, на пр. 6 К 25—12—9; 

ЛОзн: локална ознака на листот на картата во 
размер 1 : 5000 на кој паѓа дадениот лист и 
бројот во него, на пр. (за ист лист) ШИД— 
—12—9. 

Ѓ. План во размер 1:500 

ПОДЕЛБА. Еден лист на планот во размер 1 :1000 со-
држи 4 листа во размер 1 : 500 означени со 
мали букви a,b,c,d, според сликата 2 б. 

ООзн: општа ознака на листот во размер 1 :1000 
на кој паѓа дадениот лист и буквата со која 
е означен, на пр. 6 К 25—12—9 е; 

ЛОзи: локална ознака на листот на кој паѓа даде-
ниот лист и буквата со која е означен, на 
пр. (за ист лист) ШИД—12—9 е. 

П^чслба на еден лист размер 1 :5000 
б) на 72 листа размер 1 : 500 

а) на 18 листови 
размер 1 :1000 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

Сл. 2а 
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ОПШТО ПРАВИЛО. Локалната ознака на кој и да е лист 
се добива така што во неговата општа ознака наместо опш-
тата ознака на секцијата ќе се стави назив на серијата. 

(4) Листовите на планот распоредени според поделбата 
пропишана во ставот 3 на овој член се листовите во нор-
малниот распоред. За одделни делови од територија прет-
ставени одвоено во друг размер можат да се формираат 
т. нар. дополнителни листови (член 26). Ваквите листови 
добиваат ознаки само по катастарската општина, или по 
катастарските општини, чие подрачје го претставуваат. 

(5) Во случај на непрекинато картирање при премину-
вање од една зона во соседна, низ граничниот меридијан 
на зоните, за листовите во размер 1 : 5000 ќе се применуват 
листови со трапезовидна рамка, а и листови со шестаголна 
рамка, онака како што е предвидено за основната државна 
карта од ист размер. 

(6) Покрај општата и локалната ознака листовите на 
планот се нумерираат засебно и со редни броеви во рамките 
на катастарската општина претставена на нив. При непре-
кинато картирање секој лист се нумерира независно во 
секоја катастарска општина, па еден лист во тој систем на 
нумерирање има онолку броеви на колку катастарски опш-
тини се однесува цртежот на деталите на тој лист (член 25 
со ел. 22, 23 и 24). 

(7) Топографскиот и Картографскиот клуч наведени во 
ставот 2 на овој член се составни делови на овој правилник, 
и нивните одредби се применуваат при изработката на 
теренски оригинали на планови. 

Материјал за подлога. Графичка точност 

Член 4 

(1) За изработка на теренски оригинал како подлога 
можат да се употребат следните материјали: 

(1) цртачка хартија од што подобар квалитет налепена 
од двете страни на метален лист (алуминиум) дебелина 
најмалку 0,5 mm (коректостат) и под услов промените на 
нејзините димензии А / поради надворешни влијанија да не 
а преминуваат величината 

| А /1 =3.10—4 . / или 0,3 mm на 1 т ; 

2) листови (фолии) од пластични маси (астралон, хос-
тафан, мајлар и ел.) за картиран^ и исцртување, односно 
врежување (гравирање), ако ги исполнуваат следните услови: 

а) да се незапаливи (во смисла на експлозија); 
б) да се отпорни спрема атмосферски влијанија (темпера-

тура, влага); 
в) промените на должината А / на должина /, во границите 

на колебањето на температурата (~20° С) во работните 
простории да не ја преминуваат величииата 

| А /1=5.10"4 . / или 0,5 mm на 1 т ; 

г) да може на нив да се картера, да се црта со молив и со 
специјални тушеви и да се копира (во фото-репродукциски 
постапки), и цртежот односно ликот на нив да е стабилен; 

д) провидноста да им е добра и по време да не се губи. 
(2) Материјалот за теренските оригинали треба навре-

мено да се приготви, т.е. да се набави и да се смести во 
работните простории, за да се приспособи кон условите 
што владеат во нив. 

(3) Теренските оригинали на плановите за земјишта од 
класите А, В и С задолжително се изработуваат на хартија 
— коректостат, а според можноста и потребата и за другите 
земјишта. 

(4) За мерка на графичката точност fgraf. се зема вели-
чината 

fgraf.=0,2 mm. 

Нанесување точки со голем координатограф 
Член 5 

(1) Со голем прецизен координатограф се нанесуваат 
во еден мав со правоаглите координати определени на 
сантиметар сите оние точки за кои до нанесувањето се 
определени овие координати. Тоа се: 
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(1) темиња на координатната мрежа, а исто така и 
темиња на идентичните ликови на оваа мрежа кога соседните 
подрачја се картираат во различни размери, ипо важи и за 
дополнителните листови (член 26); 

2) сите за картиран^ на листот потребни геодетски точки 
и помошни точки; 

3) за размер 1 : 5 ООО: темето на листовите на картата 
размер 1 : 25 ООО, ако паѓа на листот, како и пресеци re на 
рамката на листот со рамките на листовите од истата карта 
(точки U, Р и Р2, МЈ, М2); 

4) пресеците Mi и М2 на ликот на граничниот меридијан 
на зоните со рамката на листот (види го Картографски^ 
клуч) и со линиите на координагната мрежа (низа сквидие-
та нт ни точки); 

5) пресеците на апсцисниге линии за снимање на детали 
со рамковните линии на листот (како помошни точки при 
споредувањето на должините на линии ге на планот со ме-
рените на теренот); 

6) точки на деталите за кои се пресметани правоаголните 
координати, како и пресеците на F линиите на деталите со 
рамката на листот (за случај на сметање на површините од 
координатите). 
Координатите на пресеците Mi,M2 ,Pi и Р2 на ликовите 
на граничниот меридијан и на паралелите со рамката на 
листот на планот се сметаат според одредбиic за линиските 
точки, сметајќи ги за прави линии СЈ раните на листот на 
картата размер 1 : 25 ООО во меѓународната поделба. Истото 
тоа важи и за еквидистанците точки на делот од ликот на 
граничниот меридијан на шестаголиите листови. Појдов-
ните координати се земаат од каталогот на координатите 
на темињата на листовите на споменатата карта. 

(2) Во просторијата во која се нанесуваат точките треба 
да владеат урамнотежени услови во поглед на температура-
та и влажноста на воздухот (околу 20'С и 60°,,). Точките 
се нанесуваат во еден мав и без прекинување. 

(3) При нанесувањето повремено ќе се проверува листот 
да не ја променил положбата или димензиите. Ова се врши 
така што центарот на крукчето во микроскоп©г се наведува 
на убодите на темињата на листот. Отстапувањето f не 
смеела ја премине величина га од 0,1 mm-M, каде што е М 
именител на размерот на џланог т.е. 

Ѓначесувањата < 0,1 mm-M. 

Ако се покаже поголемо отстапување, нанесувањето мора 
да се повтори на друг лист. 

(4) На листот со шестаголна рамка сите точки мораат 
да бидат нанесени во еден координатен систем на проекција. 
Поради тоа координатите од онаа половина на листот каде 
што има помалку точки ќе се трансформираат во коорди-
натниог систем на соседната половина, и тоа според одред-
бите за снимање детали, во образецот 24 односно 24а и 32. 

(5) Ако за релјефот се приготвува посебен лист од про-
ѕирен материјал, ТОЈ ати прво на овој лист се нанесуваат 
коордипашата мрежа и геодетските точки, а потоа на листот 
за детаљ. На двата листа треба да се внесат со молив иден-
тични ознаки. 

(6) На секој лист, т оре во средината, ќе се запише оп-
штата и локалнаia ознака а долу во средината — размерот. 

* 
* * 

Ad (1) — Ке се нанесат прпо темињата на координатите 
мрежа, а потоа другите точки. За геодетските точки веднаш 
се вцртуваат топографски знаци и се запишуваат броеви, 
другите убоди се заокружуваат и покрај нив се ставаат 
ознаки или ознаки со број, а низ рамковната линија, десно 
и долу, координатите на темиња га, се со молив. Точките се 
нанесуваат одејќи по редовите или колони те на квадратите 
на координата га мрежа. г.е. со што помало помрднување 
на количката на координатографот. За таа цел се составува 
план на нанесувањето на точките во кој се внесуваат ознаките 
и броевите на точките по редот според кој и ќе се нанесуваат. 
За ознаки треба да се земаат; 

за геодетски точки: топографски знаци; 
за точки на детали: точка на пр. -381; 
за пресеци на рамката на листот: 

со лик на меридијан: М, на пр. Mi, Мд. . . . . ; 
со лик на паралела: Р, на пр. Рј, Р2 (в. го Карто-

графскиог клуч); 
со линија на детаљ, со фронт: F, додавајќи го бројот 

на една крајна точка на фронтот и тоа помалиот, 
ако постои, на пр. F 381 (значи дека фронтот 
ги соединува точките 381 и 384) и 

за темето на листовите на картата во размер 1 :25 ООО: 
U (в. го Картографскиот клуч). 

Кога соседните подрачја (катастарски општини, градежен 
и вонград:жен реон и сл.) се кар ги раат во различни размери, 
треба веднаш кога се нанесува координа т а га мрежа на 
листовите на двата размера да се нанесат и темињата на 
идентичните ликови во рамката на кои ќе се споредува \т 
површините на граничните квадрати (правоаголници). Вака 
треба да се постапи само кога темињата од мрежата во 
едно подрачје не се појавуваат и во соседното. Заради 
подобра ориентација треба при работата на карирана хартија 
да се исцрта схема на поделбата на листовите во двата 
размера, со потребните ознаки тг броеви, во појасот ни* 
кој минува граничната линија на двете подрачја. За нанесу-
вање на геодетските точки податоците се земаат од триго-
нометрискиот образец бр. 25, а за другите се користат пода-
тоците од обрасците на сметањето препишани во образецот 
бр. 25, одвоено по листовите, со назначување од каде се 
земени. Лицата што ти споредиле преписите ја потврдуваат 
нивната веродстојност со своите потписи. Во образецот 
бр. 25 се додава основата на листот која содржи схема тека 
слика на рамката на листот, размер, општа и локална 
ознака, координати на темињата, а евентуално и ознаки 
на сите точки F по рамковнага линија. Посебно за лис гог 
од размер 1 : 5 ООО, КОЈ а постојат, рамковни линии на листот 
на картата размер 1 : 25 ООО се вцртуваат во скината, со 
географските координати, се енесу ват ознаки за точките 
М, Р и U, а се додава и списокот на правоаголник коорди-
нати за овие точки со назначување од каде се земени. 

За лист или листови на картата размер 1; 25 ООО се вне-
суваат општите и локалните ознаки. За листовите со шест-
аголна рамка се што е веќе споменато се внесува во основа га. 
Освен тоа, се внесуваат и координатите за сите точки М на 
ликот на граничниот меридијан каде што паралелите со 
у-оската го сечат овој меридијан. 

При нанесувањето на лист со шесгаголна рамка треба 
да се има предвид дека координатите мрежи во соседни iey 
системи се закосени една во однос на друга кога иден тичи и re 
делови на ликот на граничниот меридијан ќе се доведат до 
поклонување. Аголот на закосеност^ претставува двојна 
рамна меридијане^ конвергенција 2с. Затоа на масата ла 
координатотрафог треба листот да се заврти за аголот 
е (тркалезно е 1с) во однос на правецот на апсцисната 
или ординатната прачка (ленир, шина), и тоа: 

за 1 1°, т.е. во правецот на движењето на стрелките на 
часовникот ако се нанесува во системот бр. п ; 1 
(десниот, источниот), а 

за— 1°, т.е. спротивно на движењето на стрелките па 
часовникот ако се нанесува во системот бр. n— 1 
(левиот, западпио г). 

Податок за конструкцијата на аголот од 1° : tg 7 лин : 
: 400 mm (види ја схемата). 

Точките Mi и М2 мораат да паднат на симс! рала та на 
листот, со други зборови: ликот на граничниот меридијан 
мора да биде напореден со десниот и левиот раб на харти-
јата (слика 3 и схема). 

СХЕМА 

Се нанесува 
во системот | п ! п + 1 

Листот се - 1 ° + 1° завртува за - 1 ° + 1° 
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Се нанесува во системот 
п-И 

Лик на граничниот меридијан 
X 

Маса на координатограф 

Сл. За 

Се нанесува во системот и 

Лист на планот 

Сл. 36 

Проверување на точките нанесени со голем координатограф 

Член 6 

(1) Ако координатографот има микроскопи нанесените 
точки можат да се проверуваат приведувајќи ја марката вр* 
убодите и читајќи ги координатите. Разликата помеѓу даде-
ните и прочитаните координати не смее да ја премине голе-
мината А, од Таблицата 1, т.е. мора да го исполнува условот 

Д, < 0,05 mm -М (таблица 1) 

и тоа под услов листот да не ги променил димензиите. 
Инаку, точките се проверуваат според следните упатства: 

1) тамињата на координатната мрежа — со прецизен 
метален ленир испитувајќи дали еквидистантните темиња 
лежат на права линија, т.е. дали работ на ленирот ги 
допира сите убоди; 

2) геодетските точки — со читање на релативните коор-
динати во одделните правоаголници, или со мерење на дол-
жините на страните и координатните разлики, односно на 
меѓусебните растојанија на линиските точки. За линиските 
точки треба да се испитаат и положбите на правата линија. 
Со координатите разлики може да се проверува само ако 
поголемата од тие две за односната страна не ги преминува 
максималните вредности од Таблицата 1; 

3) при изработката на двојни листови (еден одвоен за 
релјеф) мрежата и геодетските точки се проверуваат со 
поклонување на листовите на самиот координатограф до-
дека листот за детаљ уште не е симнат, како што е наведено 
во членот 5 став 5 од овој правилник. 

(2) При проверувањето наведено во точката 2 став 1 на 
овој член, а под услов листот да не ги променил димензиите, 
разликата помеѓу дадените вредности и вредностите добиени 
на планот со мерење не смее да ја премине вредноста Д» 
и тоа: 

| А | - 0 , 2 mm. М. Таблица 1) 

Податоците добиени со мерење на планот се споредуваат 
со податоците редуцирани на хоризонтот од кои се сметани 
координатите во тригонометриските обрасци бр. 19 или 22. 

Ad 2 — За проверување на положбата на геодетските точки 
со читање на релативните координати мораат прецизно со 
остар молив да се исцртаат линии на координатната мрежа 
по целата должина. При мерењето размерникот се поставува 
од око паралелно со оските у и х. Се чита или остатокот на 
координатата или дополнението до полниот износ на стра-
ната на кзадратот, и тоа она што е помало (слика 4а). Ако 
се проверува со страните и со координатните разлики, 
тогаш со големи метални триаголник! мораат прецизно со 
молив да се конструираат правоаголни триаголник! форми-
рани од тие координати разлики (катети) и страната (хи-
потенуза). 

Сл. 4а 

• * 

Ad 1 — Положбата на темињата се испитува со метален 
ленир по правците на оските на координатниот систем, а 
може и по дијагоналите. Самиот ленир мора да биде испитаа 
дали работ му е прав. 

Дополнително нанесување на геодетските точки 

Член 7 

(1) Точките што отпрвин не се нанесени на големиот 
координа гограф се нанесуваат дополнително со релативни 
координати во рамките на одделните правоаголници на 
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кординатната мрежа. Нанесување може да се врши или со 
мал прецизен координатори!) за орто!опалио картирање 
или со прибери за мерење на должини со пониус и пикирна 
игла ако нанесувањето сс врши со пресекување на трансвер-
залиге, според упатството. 

(2) Дополнително нанесување на голем координатограф 
со повторно наместување на листот се дозволува само ако 
координатографот има микроскопи и ако листот не ги 
променил димензии те повеќе отколку што е дозволено при 
нанесувањето (0,1 mm-M, член 5 став 3). 

(3) За проверување на дополнително нанесените точки 
се заменува иглата на приборот со лупа и се приведува 
марката врз убодите, со читање на вредноста на коорди-
натите. Во случај на употреба на координатограф за орто-
гонално картирање, проверувањето се врши со промена на 
оските. Точките нанесени со трансверзали сс проверуваат 
како и оние што се нанесени со голем координатограф 
(член 6). 

(4) При нанесувањето на точките во р а т и т е на одделни 
правоаголници (со мали прибор и), промените на димензиите 
на листот ќе се земат предвид ако специфичната линеарна 
промена и0 на која и да било страна на рамката ја пре-
минува вредноста од 

Uo-5-10-4 , 

односно вредноста на фактичната промена HL на страната 
на рамката на листот во mm 

UL = По Lm m (Таблица 1—А) 

каде што Lm m е должина на страната на рамката во мили-
метри. Промените на димензиите се утврдуваат според 
упатствата кон членот 43 од овој правилник. 

* Ф 

Ad (1) — При нанесување со трансверзали, страните 
на правоаголникот во кој паѓа точката се извлекуваа-! со 
молив прецизно и строго центрички низ темињата на 
правоаголникот и на страните се нанесуваат релативните 
координати Лу и А* и нивните дополненија до полната 
страна Ау' и Ах', и тоа на двете спротивни страни. Со соедину-
вање на трансверзалите ty и t* ќе се добијат во пресекот 
бараните точки (слика 4б). 

Стоечките Ду, Ду ', А* и Ах' можат да се нанесуваат со 
пружник од поларен координатограф (систем А. Ott и ел.) 
или со специјални призори за нанесување должини со 
нониус и пикирна игла (систем Ott, Sickler и сл.). 

Сл. 4б 

Исцртување на координатната мрежа и на геодетските точки 

Член 8 

(1) Непосредно по провери вашето координатната мрежа 
на листот се исцртува и убодите на темињата се заситуваат 

со туш, според одредбите од Топографскиот клуч. Ако на 
листот постои и координата мрежа на идентични ликови 
од разни размери (член 5 став 1 точка 1) темињата на овие 
ликови остануваат означени само со убоди на координато-
графот таму каде што паѓаат надвор од темињата на 
мрежата на листот како таков. Овие убоди ќе се заокружат, 
а линиите на оваа додадена мрежа на идентичните ликови 
прецизно со молив ќе се извлечат по целата должина. 

(2) Знаците за геодетските точки и за полициските 
страни и линиите на линиската мрежа се навртуваат со 
туш при навртувањето на деталите. Тоа исто важи и за 
испишувањето на броеви. 

(3) На листовите со шестаголна рамка темињата па 
ликот на граничниот меридијан се навртуваа г како и дру! и ге, 
со тоа што два крака да им лежат во правецот на ликот 
на самиот граничен меридијан (север-југ), а од два бочна 
секој во правецот на у-оската на односниот координате« 
систем (краците се под агол 180° ± 2с). 

(4) На одвоени листови за релјеф со црн туш се заси-
туваат убодите во темињата на координата та мрежа само 
на аголните темиња на листот и т\ка се испржуваат крани 
5 mm должина, дебелина 0,1 mm (т. нар. »пасер««). 

(5) На листовите на планот размер 1 :5 ООО деловите 
издвоени заради претставување во покрупен размер ќе 
се картираат и на лист размер 1 : 5 ООО, но со цртеж реду-
циран само на она што влегува во содржината на основна!а 
државна карта од овој размер (член 28). 

Општи одредби за картиран^ 

Член 9 

0 ) Содржината на плановите е определена со прописи!е 
за снимање детали на премерот на земјиштето, и сб »ло 
е снимено мора да биде претставено во плановите. 

(2) При картиран^ одвоено по одделни катастарски 
општини, ако е таа пресечена со граничниот меридијан ќе 
се картира целата во оној координате!! систем во кој паѓа 
поголемиот дел. 

(3) При непрекинато картирање во размери покрупни 
од 1 : 5 ООО на премин од еден координатен систем (зона) 
во соседен, цртежот се завршува на граничната линија ка 
катастарските општини, со најмало можно навлегување 
во соседниот систем. Во размерот 1 :5 ООО рамките на 
листовите се земаат според одредбите за основната државна 
карта од ист размер (член 2 став 2). 

(4) Делот што лежи во зоната бр. 4 ќе се картира во 
зоната бр. 5, а тој што лежи во зоната бр. 8 — во зоната бр. 7. 

(5) При картиран^ одвоено по катастарските општини 
заедничките објекти на граничната линија мораат да будат 
во целост картирани во обете катастарски општини, т. е. 
од двете свои рабни линии. 

(6) Ако заедничкиот објект е природен водотек (поток, 
река) а во просек широчината »ѕ« му изнесува 20 m или 
повеќе, т. е. ако е 

просечната широчина ѕ > 20 m приближно, 

тогаш за гранична линија помеѓу катастарските општини 
ќе се земе сре дишната линија на тој водотек. Таквата линија 
се конструира според упатствата кон овој член. Просечната 
широчина »ѕ« се определува со оцена од око на потегот 
од тромеѓата до тромеѓата. 

(7) При изработка на теренските оригинали со фотогра-
метриски постапки за картиран^ важат посебните упатства 
за овој вид работи. 

(8) Во поглед на картирањето со фотограметриски 
постапки во однос на материјалот важат следните упатства: 

1) ако се картера на неп ров иде и материјал (коректостат 
и ел.) детаљот и релјефот ќе се картирааг на ист оригинал 

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј 
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само ако цртежот на земјишните форми не е комплициран 
а и изохипсите не се густи. Во противно релјефот треба да 
се картира на одвоен оригинал, и тоа првенствено на про-
виден; 

2) ако се картира на провиден материјал од пластични 
маси, височинската претстава треба да се картира на одделен 
оригинал. 

* 

* * 

Ad (6) — Средишпата линија на заедничките објекти (при-
родни водотеци) се конструира со споредување па цртежи ге 
на граничната линија со оние на плановите на соседната 

катастарска општина, и тоа откако ќе се утврди соодветноста 
(член 22 став 2). За самото конструирање важат следните 
упатства: 

1) средишната линија се добива со соединување на 
средините на профилите повлечени напреку по објектот 
по најкус пат на избраните места, на поволно меѓусебно 
растојание. Ова значи дека густината на профилите мора 
да биде таква што добиената средишна линија хармо-
нично да се вклопува помеѓу рабните линии на објектот 
(брег). Густината на профилите ќе биде дотолку поголема 
доколку е посилна кривината на објектот, така што меѓу-
себното растојание на профилите да може да слезе на поло-
вината од широчината на објектот, под која мера не треба 
да се слегува (слика 5); 

Конструкција на сред иш ната линија 
( 1 : 2 500) 

Сл. 5 

2) профилите треба да се избираат, секоташ кога тоа 
им одговара на бараните услови, првенствено помеѓу сни-
мените точки на рабовите на објектот, или барем една 
крајна точка на профилот да биде некоја снимена точка. 
Ако другата крајна точка падне помеѓу две снимени точки, 
за истата со метален размерник на планот ќе се земат 
апсцисни одмерувања на отсечката што ги соединува тие 
две снимени точки (во размер 1 :5 ООО заокружена на 
метар). Овие одмерувања, заради конструкција во пла-
новите на соседната катастарска општина, ќе се запишат 
со туш во копијата на граничниот заеднички објект. Во 
истата копија со тврд молив ќе се вцртаат и сите профили 
и самата средишна линија; 

3) во соседна га катастарска општина сре дишната линија 
мора да се конструира по истите профили што се вцртани 
во копијата на цртежот на заедничкиот објект а според 
податоците на одмерувањата од онаа катастарска општина 
во која порано е конструирана средишната линија; 

4) профилите во плановите остануваат исцртани со 
молив, а самата средишна линија по споредувањето, во 
случај на слагање, се исцртува со туш. Пресеците на среди-
шната линија со профилите (средини на профилите) се 
означуваат со убод заситен со туш, а деловите на линијата 
од убод до убод (не прев лекувајќи ги истите) се навртуваат 
на целата должина со знакот за граничната линија на 
катастарската општина, дебелина ОД mm за сите размери. 
Ако тоа наедно е гранична линија на поголемо подрачје 
според територијалната поделба (општина, автономна по-
краина, република, цела држава), покрај истата, наместа, 
само од едната страна, како описен, ќе се вцрта знакот 
за граничната линија на тоа подрачје, во должина од една 
топографска единица (две црти со цртеж помеѓу нив). 
На сликата 5 наедно е претставена и границата на авто-
номната покраина; 

5) како објект во смисла на горните одредби се зема 
онаа површина — парцела — за која инаку површината би 
се сметала во целина, па би се делела по половина на обете 
катастарски општини ако не би се конструирала средишна 
линија (на пр. кај реките во парцелата влегуваат и падините 
на бреговите и површината на водното лице). 

Картиран* 

Член 10 

(1) Снимените точки можат да се нанесуваат на план 
само со прибори за картиран^ што имаат пикирна игла. 
Точките се обележуваат со убод на иглата од прибором 
Тој мора да биде ректифициран и проверуван одвреме 
навреме, во текот на работата, а задолжително по завршето-
кот на работата. Ако за снимените точки податоците се 
наоѓаат во записникот на снимањето, покрај убодот се 
запишува бројот на точката, а ако точката претставува 
објект — со проста рака се вцртува и односниот условен 
топографски знак, сЅ со молив. 

(2) Крајните точки на линијата на детаљот или за интер-
полирање пресечени со рамковната линија на листот мораат 
да се картираат со оригинални податоци на двата соседни 
листа како идентични точки. Не е дозволено овие точки 
да се пренесуваат на соседниот лист со помош на про-
видна хартија или со разни геометриски конструкции. 

(3) По завршетокот на секоја станица или линија веднаш 
се преминува кон контролирање на картираните точки, а 
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по тоа, потпирајќи се на скината, деталот се исправа со 
молив според членот И на овој правилник. 

* 

Ad (1) — При картирањсто треба да се оди по ред, 
почнувајќи од едеп крај и не оставајќи празнини, т. е. без 
прсскокање станици или линии. 
Ad (2) — Ако една или даг те крајни точки па една линија 
на демљот паднат надвор од појасот па прекопувањето 
на листовите, мора да се определи точката на просекот F 
на таа линија (фронт) со рамковнаш линија па лисiот. 
Појасот на преклопување го лежи помеѓу рабовите на 
хартијата на соседните листови кога ќе сс-локлопаг иденти-
чните линии на рамка!а (слика 6). Пресскот F може да се 
определи според следните упатства: 

Долни лист 

Горни лист 

Сл. 6 

(3) Рсдукцијата г на хоризонтот за косо измерените 
фронтови d' се смета во тригонометрискиот образец 18k 
според формулата 

АН2 

каде што А Н е височинска разлика помеѓу крајните точки 
на фронтот. Податоците се земаат од скината на деталите 
и од записникот на гахиметријата, односно од де гадниот 
шшелман (види го примерот во прилогот бр. 18). Ако 
надморским височини не се пресметаш!, височинската 
разлика А И ќе се пресмета од височинските разлики помеѓу 
станицата и крајните точки на фронтот, според одредбите 
за определување на помошните височински разлики за 
политовски гс страни (член 85 од Правилникот за државниот 
премер — 11 дел). 

Список на грешките и исправки 

Член 12 

(1) Во случаите на несогласување на контролните мерења 
со состојбата на планот, ако се утврди дека не е iранка 
во картирањето, секој таков случај се воведува во списокот 
на грешки. Во екипата на деталите со црвен туш еднаш 
се подвлекуваат мерните броеви на оние контролни мерења 
ило ја преминале границата на дозволените отстапувања. 
Одделни случаи во списокот се одвојуваат со црта. 

(2) Списокот на грешки се составува посебно за секој 
лист на детаљ во една катастарска општина и ги содржи 
следните колони: реден број на грешката на листот; број 
на скината на детаљог; број на иравоатолникот на листот 
во кој лежи погрешното место; поблиска локација на 
потре итното место (броеви на точките на детаљот помеѓу 
кои или во околината на кои се наога погрешното место; 
број на тахимстриската е ганица односно вредноста на 
а написите и ел.); краток опис во што се состои грешката 
или недостатокот во планот; наод и одлука на контролниот 
орган; реден број на теренската исправка во катастарската 
опит тина и број на дополнителната скица на дополнителното 
премерување или увидот на теренот. 

(3) За правоаголннцитс на координатната мрежа се 
зема дека се нумерирани по редови од лево на десно, 
тргнувајќи од највисокиот па одејќи надолу (ел. 7 до 10). 
На листовите формат 75;: 50 (cm) броевите на полу квадра-
ти гс на левата или десната страна на листот се ставаат во 
загради, а инаку се еднакви со броевите на квадрат ите во 
соседната колона. 

1) ако листовите се од провиден материјал идентичните 
рамковни линии се доведуваат до поклонување и обете 
крајни точки на фронтот непосредно се соединуваат, со 
што иресеког F е определен (слика 6); 

2) ако листовите се од подлепсна нртачка хартија (ко-
рекгостат), пречекот F ќе се нанесе со правоаголна« коорди-
нати определени од координатите на крајните точки на 
линијата на деталот, било очи гани на планот, било прв-
оме гани. 

Контролирање на картнраиите точки 

Член 11 

(1) По завршувањето на секоја станица или линија се 
контролира де таљо г со контролни мерења: со фронтови, 
со осигурувања, со коси и напречни (трансверзални) одмеру-
вања и со пресеци со апсцнсната линија. Контролата се 
состои во тоа што мерите земени на теренот, редуцирани 
по потреба на хоризонтот, се споредуваат со мерите земени 
со размерник од планот. Разликата на овие мери не смее 
да ги премине дозволените отстапувања за одделните 
методи на снимање и размери (член 15 и натаму). 

(2) Фронтовите што ја исполнуваат бараната точност 
се извлекуваат со молив со непрекинати прави линии, а 
оние за кои контролните мерења не се согласуваат — со 
вигкави линии. 

(1)1 1 ј 2 Зј 4 ј 51 6 ј 7 

(8) ј 8 ' 9 ј 10 | 11 | 12 | 13 14 

(15) , 15 | 16 

(22) i 22 | 23 

(29)!29 1 30 

17 I 18; 19 I 20 I 21 

24 | 25 | 26 I 27 ј 18 

31 ! 32 ! 33 ! 34 | 35 

Сл. 7 

1 2 3 4 5 _ 6 L 7 ! ј (7) 

8 9 10 11 12 13 14 Tl4) 

15 16 17 18 19 20 21 "(21) 

22 23 24 25 26 27 28 (28) 

29 30 31 ^32 33 34 ј 35 (35) 

Нумерирање на ква-
драти! е и полуквадра-
тите на листот корисен 
формат 75 х 50 (cm) 
кога полуквадратите се 
на левата страна на 
листот. 

Исто како во сликата 7, 
но кога полу квадратите 
се на десната страна на 
листот 

Сл. 8 

На листовите со шестаголиа рамка постапката е иста со 
тоа што обата трапеза во истиот ред се земаат заедно и 
добиваат еден број. 
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Лист корисен формат 90 x 60 (еш) 
за размер 1 : 2 500 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29~ 30~ 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 4 1 42 43 44 45 

46 ~~47 48 49 50 51 52 53 54 

Сл. 9 

Лист корисен формат 45x60 (cm) 
за размер 1 : 5 ООО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 1 24 25 26~ 27 

28 29 30 31 32 33 ~34~ 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

45 47 48 49 50 51 52 54 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 

64 65 бб 67 68 69 70 71 ТГ 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Ѕ2 | ! 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 чо
 

94 95 
Ј Т * 

97 98 99~ 

100 101 I 102 1 103 104 1 105 106 107 108 

Сл. 10 

(4) Во списокот се внесуваат и другите грешки, недо-
статоци и пропусти забележани при картираљето и пре-
гледот на Плановите, како што се: незатворени парцели 
(култури); недоволен број снимени точки на објектот; 
незапишани индикации; недоволен број точки за релјефот; 
сомнителна форма на парцелите; сомнителна кота на 
точката и ел. Списокот на грешки го пополнува лицето 
што врши картиран^, а потоа и оние што вршат преглед 
на плановите. Во секој случај сите оние грешки што треба 
да се исправат на теренот мораат да бидат внесени во 
списокот на грешки, без оглед дали се откриени при карти-
рањето или при прегледот на плановите од страна на 
контролните органи. 

(5) Пред да се определи кои грешки остануваат за терен-
ски исправки мора да се испита дали тие можат да се 
отстранат со работа в канцеларија. За таа цел ќе се проверат 
податоците со помош на кои е вршено картирањето, како и 
самото картирање, што ќе го стори лицето што врши 
преглед на плановите. Откако сите случаи ќе бидат про-
тресени и расчистени и ќе се исправи се она што без излегу-
вање на терен може да се исправи, преостанатите грешки 
се оставаат за исправка на теренот. Овие случаи во списокот 
на грешки се означуваат така што нивните редни броеви 
се заокружуваат со црвено мастило. Потоа ќе се соберат 
сите списоци на грешки за сите листови на една катастарска 
општина, ќе се средат по броевите на листовите, па оние 
грешки што се предвидени за исправка на терен (со редните 
броеви заокружени со црвено мастило) се нумерираат во 
седмата колона со редни броеви на теренските исправки, 
почнувајќи од бројот 1 за листот број 1, па низ целата 
катастарска општина до крајот, и тоа со црвено мастило. 

(6) При вршењето исправки на терен се водат допол-
нителни скици на детали. При тахиметриско снимање и 
нивелирање податоците се запишуваат во одделни запи-

сници. Скиците се нумерираат со римски броеви како 
дополнителни скици на детали според одредбите на пра-
вилникот за снимање детали. Нумерирањето продолжува 
зад последната дополтттелна скица на детали ако неко« 
од нив се веќе формирани при самиот премер. Одделни 
случаи, т. е. цртежи, на овие скици ги носат истите оние 
броеви со кои се нумерирани односните грешки во списокот 
на грешки, во третата колона, но се запишуваат со црвен 
туш и се заокружуваат. Покрај тоа, за секој случај, се 
внесува и бројот на листот и бројот на скицата на детаљот, 
а се регистрира и страната на записникот на снимањето 
ако постои (иа пр. Т 651; N1 1002). Во списокот на грешки 
се регистрира бројот на дополнителната скица. Во поглед 
на описот на овие скици и работата врз нив важат истите 
одредби како за скиците на детали и дополнителните скици. 
Описот опфаќа и назив на републиката, општината и ката-
старската општина. Лицето што ги извршило исправките 
и претставникот на органот што извршил преглед ја потпи-
шуваат скицата. 

(7) На дополнителните снимања мораат да се при-
менуваат методите на снимање, инструменти и прибора 
што ќе обезбедат точност која одговара на точноста на 
првобитниот премер. 

(8) Лицето што врши исправки на терен ги носи потреб-
ните делови на елаборатот за мрежата, скиците на деталите, 
дополнителните скици, списоците на грешки и потребните 
записници. Тоа ги потпишува скиците, записниците, а и 
списокот на грешки по завршетокот на работите со забе-
лешка: »Исправки на теренот извршил од . . . до . . (датум) 
Н. Н. (потпис).« 

(9) Лицето што на плановите ќе ги спроведе исправките 
се потиши)ва на скината на премерувањето, а и во списокот 
на грешките со забелешка: »Исправките ти спровел од 
р. бр. . . . до р. бр. . . . (датум) Н. Н. (потпис).« 

Помошни точки за картиран«*; 

Член 13 

(1) Ако на листот положбата на геодетските точки 
и линии не обезбедува сигурно и доволно точно картиран^ 
на деталите, или го оневозможува, ќе се пресметаат право-
аголник координати за помошните точки што гп заме-
нуваат дадените точки. Ова ќе се презема: 

1) ако точките за ориентација на тахиметриско го сни-
мање паѓаат надвор од листот или е ориентацијата страна 
кратка (пократка од максимално дозволената должина на 
визурата); 

2) ако делот од а испиената линија геа листот е краток 
(пократок од максимално дозволената должина па ор ди-
етата). 

(2) Според дадената ситуација помошна!а точка се 
определува: 

а) како вметната; 
б) на продолжувањето од полигонска!а страна или од 

линијата на линиската мрежа; 
в) на нормалата подигната на страната или на линијата; 
г) на пресекот на страната или на линијата со рамката 

на листот. 
(3) Правоаголните координати на помошните точки се 

сметаат во посебните обрасци 22б и 22п или во оригинал-
ниот образец на сметањето на координатите (обрасците 
19 и 22) каде што се пресметани координатите точки што 
тие ги заменуваат. Во овој случај се користи мастило од 
друга боја. Се смета според упатствата кон овој член. 
Ири сметањето се задржуваат за метри три цифри, за 
размери 1 :2 ООО и поситни — дециметри, а за 1 :1 ООО и 
покрупни — и сантиметри. За секој лист на планот смета-
њето започнува на одделна страница. Потребните податоци 
(координатите разлики) се земаат од обрасците на смета-
њето. 

(4) Помошните точки се нанесуваат и се проверуваат 
како и другите геодетски точки. Се означуваат на листот 
само со убод на иглата од прибором додавај ќки го кон 
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убодот со молив бројот на точката што ја заменуваат, 
со индексот »р« (на. пр. 204р ја заменува геодетската точка 
што го носи бројот 204). 

Ad член 13 — Сметање на правоаголните координати на 
помошните точки 

ЗАБЕЛЕШКИ: Точката Ѕ е тахиметриска станица или 
почеток на апсцисиата линија, а точката Z онаа што ја 
заменува помошната точка Р. Ако во образецот на сме-
тањето координатнага разлика е земена во правец спро-
тивен од SZ, т. е. е земена во правец од Z кон Ѕ, знакот 
ќе и се промени. 

А. Вметната точка 

Координатите на помошната точка Р вметната на 
отсечката SZ се сметаат според обрасците (слика 11): 

Ур уѕ t k * Aysz хр --- x&4-k ' Д\S7l 

каде што се: Aysz и Axsz — координати разапни земени 
за отсечката SZ во правецот 
па сметањето, т. е. од по-
четната Ѕ кон завршната Z; 

k — коефициент на пропорционал-
н а т а за поделба на отсечката 
SZ на деловите ЅР и PZ. 
Со коефициентот k се делат 
координатите разлики во 
-оној ист однос во кој точката 
Р ја дели отсечката SZ. За 
вметната точка вредноста за k 
мора да му одговара на 
условот 

0 < к < 1 , 

а се зема обично со еден 
децимал. 

За контрола се сметаат координатите на дадената 
точка Z: 

За контрола се сметаат кординатите на точката Z: 
напред: според обрасците за вметната точка; 

назад: y z = y P + ( l -fk) • А ysz; x z = x P + ( l +k) • AxPZ. 

ЗАБЕЛЕШКА: За k е најповолно да се земаат природните 
броеви. 

В. Точка па нормалата 

Ако помошната точка се земе на нормалата подигната 
на отсечката SZ во точката Ѕ, координатите и се сметаат 
според следните обрасци, во зависност од дирекцискиот 
агол на нормалата. 

1. Дирекциониот агол v j на нормалата изнесува 

v j - v f \- 90° 

т. е. нормалата е завртена во однос на отсечката SZ за 90° 
во смисла на движењето на стрелките на часовникот, таа е 
положена десно од отсечката SZ гледајќи во правецот од 
Ѕ кон Z (слика 13a): 

десио: yp=ys + k ' А xsz хр---хѕ—k • А vsz 

2. Дирекциониот агол на нормалата изнесува 

v r - v f + 270" 

т. е. нормалата е, согласно со 1, завртена за -f 270° и 
положена лево од отссчката SZ (слика 135): 

Б. Точка на продолжувањето 

Помошната точка Р може да се смета на продолжувањето 
на отсечка га SZ и тоа напред — според сликата 12а, или 
назад — според сликата 125. 
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Г. Пресек на ошсечкаша со рашовнаша линија на листом 

Бараната координата на пресекот Р се смета како за 
вметната точка, но со таа разлика што коефициентот k 
тука не може да се избира бидејќи тој е даден и изнесува: 

1) За пресек со рамковна 
линија | | на х-оската: 

2) За пресек со рамковна 
линија 11 на у-оската: 

Рам на листот 

Рам на 
листот 

се препорачува поделба на блокови, кои се нумерираат 
по ред, почнувајќи од бројот 1. За граници на блоковите 
се земаат улици, патишта, водотеци и други истакнати 
објекти. Точките на деталите се нумерираат по блоковите, 
а тоа може да се изврши на два начина: или во секој блок 
нумерирањето почнува од бројот 1, или се нумерира низ 
целото подрачје, почнувајќи од бројот 1 во блокот 1, па 
во другите блокови се продолжува со наредниот број зад 
последниот во претходниот блок. Ако се смета со електрон-
ски машини нумерирањето се усогласува со барањата на 
програмирањето. 

(3) Броевите на блоковите (5 mm) се запишуваат во 
скиците на деталите во квадрат со страна од 1 cm, а броевите 
на точките на деталите, ако инаку веќе не се нумерирани, 
покрај самите точки, со .цифри за парцелите (2 mm), сб 
со зелен туш. 

(4) Поделбата на блокови се претставува на прегледна 
скица на блокови, изработена според општата схема за 
скицата на поделбата на групи (член 33), со тоа што како 
групи се земаат блоковите. Во секој блок треба да се запише 
почетниот и завршниот број на точките на детаљот што 
овој ги содржи (на пр.: 121—183), со зелен туш. 

(5) Правоаголните координати за точките на деталите 
се сметаат: 

1) за точките снимени ортогонално: во тригонометри-
скиот образец 22 односно 24, и тоа на сантиметар и 

2) за точките снимени со поларна метода во тригоно-
метрискиот образец 19а или во за тоа приспособен записник 
на тахиметрија, и тоа: 

а) за точките снимени со обична тахиметрија — на 
десиметар и 

б) за точките снимени со прецизна тахиметрија — на 
сантиметар. 

(6) При користењето на податоците од ортогоналното 
снимање за сметање на правоаголник координати на 
точките на деталите, овие мораат претходно да се поправат 
според одредбите на членот 15 став 4 од овој правилник. 

(7) За нанесување на точките за кои се пресметани 
правоаголните координати важат одредбите на членот 
5 од овој правилник. 

Правецот на сметањето е од Ѕ кон Z, што ги определува 
знаците на координатите разлики. За контрола може да се 
пресмета односната координата на точката Z според обрас-
ците од одделот А. 

Во обрасците бр. 22б и 22ц треба за секој случај од 
А, Б, В, Г да се вцрта скица на положбите на точките и 
линиите со потребните ознаки и податоци (за точките — 
буквите: Ѕ, Z, Р и броеви; за квадрант — број со римска 
цифра; агол на завртувањето на нормалата: 90° или 270°). 

Сметање на координатите на точките на деталите и нане-
сување 

Член 14 

(1) При сметањето на правоаголник координати на 
точките на деталите треба сите точки на деталите да бидат 
нумерирани со редни броеви. Ако тие веќе се нумерирани 
во скините на деталите при снимањето, истите броеви ги 
задржуваат и за сметање на координатите. 

(2) Точките на деталите што при снимањето не добиле 
редни броеви (ортогонално снимање со податоци само 
на скици), ќе се нумерираат со редни броеви. Во тој случај 

Нанесување на детаљ снимен со ортогонална метода 

Член 15 

(1) Детаљот се нанесува на една линија без прекинување. 
Ако на линијата има преломи, се картира по оној ред како 
што е снимано, и тоа од прелом до прелом. Пред самото 
нанесување на детаљот треба да се спореди должината на 
апсцисната линија на планот со должината измерена на 
теренот и редуцирана на хоризонтот, кои должини треба да 
го исполнат условот 

| fd | = | d — dpian I < Akart. кг 
каде што е: 

d — должина измерена на теренот земена од скината 
на детаљот и редуцирана на хоризонтот; 

dpian. — должина на линијата измерена на планот со 
прибор за картиран^; 

Akart. — дозволено отстапување. 
(2) Дозволените отстапувања Akart. i односно А kart. 2 

изнесуваат: 

1) обете крајни точки па линијата се на листот: 

за I категорија iAkar t. i = 0,03 + 0,0002 • М + 0,75 Д d' I 

за II категорија цД к а П . г = 0,15 + 0,СС02-М + 0,75 Д а н 

(Таблица 2) 

2) Крајните точки на линијата се на два листа и се 
надвор од појасот на прекопувањето, должината на лини-
јата на листот се мери по делови преку помошна точка: 
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(Таблица 2) 

М е именител на размерот на планот, a A d'l односно 
Ad'ii дозволени отстапувања за мерење на должините 
со обичен начин — со лента од 50 ш, за I односно И кате-
горија. Дозволените отстапувања Акан. с е земаат од 
Таблицата 2 од овој правилник. 

(3) Ако апсолутната вредност на разликата d—dpian. 
го преминува дозволеното отстапување Akart. ќе се испита 
дали за тоа е причина промената на димензиите на листот 
(т. нар. »усух«), па ако е, ќе се земе предвид и ќе се поправи 
вредноста dpian за износот ид и по тоа ќе се утврди дали е 
исполнет условот 

| d—(dpian + Ud) I < Akart. il 29 
каде што Ud е — поправка за должината d поради промена 
на димензиите на листот. Поправката Ud се додава со свој 
знак. 

(4) Ако е исполнет условот од ставот 1 или ставот 2 
на овој член може да се премине на картиран^ на детаљот. 
При тоа на сите апсциси ќе се распредели пропорционално 
величината f'd, т. е. вкупното отстапување 

f'd = d/—dpian 

каде што е сГ должина на линијата измерена на теренот 
и нередуцирана на хоризонтот, која се зема од скината на 
детаљот. Се распределува со логаритмар според образецот 

б а ' 4 - а ' а 

каде што е а7 вредност на апсцисата земена од скината на 
детаљот, за која се бара поправка, а ба' е самата поправка. 
Оваа постапка мора да се спроведе за секој дел на линијата 
од прелом до прелом. С£ што е наведено важи и за случај 
на сметање на правоаголните координати на точките на 
детаљот од податоците на ортогоналното снимање (член 
41 став 1). 

(5) Ако ни постапката според ставот 3 на овој член 
разликата | d—dpian | не ја сведува во дозволените граници, 
мора причината да се најде и да се отстрани. 

(6) Отстапувањето fd и дозволеното отстапување Akart, 
се запушуваат со црвено мастило во колоните 12 и 13 на 
регистарот на линиската мрежа над податоците запишани 
при сметањето на координатите. Линиите на кои е вршено 
само снимање ќе се внесат исто така во регистарот, зад 
.другите лиши, па и за истите ќе се запишат вредностите 
за fd и Akart. како и другите податоци (крајни точки, број 
на скицата на детаљот, должина на линијата и категорија 
на теренот), земајќи ги предвид и преломите. 

Ad (1) — При наместувањето на приборот особено вни-
мание треба да се обрне на поклопувањето на апсцисната 
оска на приборот со онаа на планот, по положба и по 
правец. Ако апсцисната линија е кратка, та наместувањето 
не би било сигурно, треба да се помогнеме со продолжу-
вање (повеќекатно) на апсцисната линија, според членот 13 
на овој правилник, по потреба на двете краишта. Ако нема 
доволно место ниту за продолжување на линијата (на пр. 
во аголот на листот) ќе се пресмета помошната точка на 
нормалата, па приборот ќе се намести со помош на оската 
на ординатите, користејќи ја максималната ордината што 
ја дозволува приборот, или ќе се работи со замена на 
оските. 

Дозволени отстапувања за контролни мерења 

Член 16 
(1) При споредувањето на контролните мерења d 

(фронтови, коси и напречни мерења) земени на теренот, 
со оние измерени на планот dpian, разликата | d—dpian| 

не смее да ги премине дозволените максимални вредности 
Akontr. ОД Таблицата 4. Отстапувањата од оваа таблица 
важат за оние снимени точки на детаљот што се обележени 
со видливи белези, односно што на објектите се јасно 
определени и истакнати. 

(2) Фронтовите мерени под наклон по теренот — косо — 
мораат, заради споредување со мерите на планот, да се 
редуцираат на хоризонтот. 

Картирање на детаљ снимен со обична тахиметриска 
метода со три конца или со дијаграм 

Член 17 

(1) На една станица се картира во еден мав, без преки-
нување, со ориентација според записникот на снимањето. 
Ако мора да се користи помошната точка (член 13), за 
правец кон оваа ќе се определи ориентационен агол во 
однос на правецот на нулата на лимбот на таа станица, 
за да се работи според податоците што се наоѓаат во запи-
сникот на снимањето (види ги упатствата Ad (1) кон овој 
член). Најмалку дозволените должини Dmin на страните 
за ориентирање на станицата се дадени во Таблицата 3—1. 
Ако се помали мора да се работи со помошна точка. Инаку, 
секој забележан правец кон геодетската точка може да 
служи за ориентација на станицата ако го исполнува условот 
на должината. 

(2) Пред нанесувањето на снимените точки ќе се споредат 
правците забележани кон соседните геодетски точки со 
оние на планот очитани на приборот за картирање. Разли-
ката не смее да ја премине дозволената граница од Табли-
цата 3—2, што важи и за помошната точка. Ова проверу-
вање се врши по ред и во текот на нанесувањето. 

(3) При нанесувањето на точките на детаљот и за прет-
става на релјефот покрај секоја нанесена точка веднаш со 
молив се запишува редниот број или кота га. Искартираниот 
детаљ се контролира, се исцртува со молив и, по потреба, 
се составува список на грешки (чл. 10 до 12). 

Ad (1) — При ориентација на станицата Ѕ кон помошната 
точка Р наместо кон заменетата Z, ќе се определи помошен 
ориентационен правец ар на следниот начин, за разни 
случаи: 

1) за продолжување напред, ел. 13a: a P =a z - f 0° 

2) за продолжување назад, ел. 13б: a P = a z + 180° 

3) за нормала десно, . ел. 14а: a P = a z + 90° 

4) за нормала лево, ел. 14б: aP=az+270°, 

каде што правецот az кон заменетата геодетска точка Z е 
земен од записникот на снимањето. Се смета во колоната 
»Забелешка« на записникот на снимањето, во рубриката 
за податоци што се однесуваат на точката Z. Во истата 
колона ќе се вцрта и скица на ситуацијата на точките Ѕ, 
Z и Р. 

Дозволени отстапувања за контролни мерења 

Член 18 

(1) Дозволените отстапувања Akontr. за контролните 
мерења изнесуваат (Таблица 4): 

а) ако крајните точки на отсечката се снимени од иста 
станица: 

Akontr =0,4mm-M; 
б) ако крајните точки на отсечката се снимени од разни 

станици (за т. нар. »врзни фронтови«): 

Akontr.в 0,5 mm • М« (Таблица 4) 
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Картиран^ на детаљ снимен со прецизна тахиметрија и доз-
волени отстапувања за контролни мерења 

Член 19 

(1) Точките на детаљ снимени со прецизна поларна 
метода се нанесуваат: 

1) со поларни координати со прецизен поларен коорди-
натограф, или 

2) со правоаголни координати со голем прецизен коорди-
натограф. Истото тоа важи и за точките снимени со прецизен 
далниномер, како и за случаите кога отстојанието (потег) 
е мерено со челична лента, на сантиметар. 

(2) Правоаголните координати yi и xi на точките Ti 
се сметаат во тригонометрискиот образец 19а или во спе-
цијален тахиметриски записник според форму лиге: 

SO е правец на нулата на лимбот; 

SZ е ориентационен правец на станицата; 

STi е правец на визурата кон точката на детаљот Ti. 

Дозволени отстапувања за детаљ картиран со фотограмет^ 
риски постапки 

Член 20 

За детаљ картиран со фотограметриски постапки дозво-
лените отстапувања A k o n t r . за контролните мерења изне-
суваат (Таблица 4): 

а) ако крајните точки на отсечката се карирани од ист 
стереограм 

Akontr. = 0 ,3 m m - М ; 

б) ако крајните точки на отсечката се картирани од 
разни сгереограми: 

Akontr.3=5 0 ,4 m m • М . 

Овде е: 

v0 — дирекционен агол на оној правец од станицата 
што и одговара на нула на хоризонталниот 
круг (лимбот) на инструментот; 

ai — правец од станицата на точката на детаљот со 
редниот број »i« (од тахиметрискиот записник). 

Дирекциониот агол v0 се смета во тахиметрискиот записник 
(во колоната: »Забелешка«) според образецот 

v0 =vz—az -f- 360°, 

и за контрола: v0 = —-(az—vz) + 360°, 

каде што се (слика 15): 

vz — дирекционен агол на почетниот правец на ста-
ницата (од станицата Ѕ кон завршната Z), кој се 
зема од тригонометрискиот образец 19; 

az — почетен правец на станицата (исто така од Ѕ 
кон Z), кој се зема од тригонометрискиот записник. 

Збировите v0 4- ai се запишуваат непосредно во образецот 
19а и во него се извршува контрола. 

(4) Координатите се сметаат на сантиметар, при што 
се задржува само потребниот број на цифри, т. е. се испуш-
таат оние што на повисоките места би се повторувале во 
ист поредок. Отстојанијата Di се земаат на сантиметар, а 
аглите: во сексагезимална поделба: на десетти делови од 
минута и во центезимална: на парните десетти делови од 
минута. 

(5) Дозволените отстапувања за контролните мерења 
за детаљ снимен со прецизна тахиметрија се исти како 
и за детаљ снимен ортогонално (член 16 Таблица 4). 

Врски на деталите на рамките од листови 

Член 21 

Пред навртувањето со туш ќе се проверат врските на 
деталите на пресекот со рамковната линија на соседните 
листови. Пресеците мораат да се поклопат, правите на 
отсечките што ги врзуваат точките на деталите мораат 
вистински да бидат прави, а кривите линии на пресекот 
да имаат заедничка тангента (без кршење). 

* 
* * 

Ad член 21 —- Врските на деталите можат да се испитуваат 
на повеќе начини: 
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1) поклопувањето на пресеците на одделните отсечни 
(фронтови и други линии како конкретни знаци) со рамков-
ната линија на листовите се испитува со шестар набодувач 
(»штехциркли«), со споредување на отстојанијата на пресе-
ците од темето на коордикатната мрежа на самата рамковна 
линија, на двата листа; 

2) ако листовите се од провиден материјал, врските 
во целост се испитуваат со поклонување; 

3) кога е потребно, цртежот што лежи покрај рамковната 
линија сс копира со молив на лента од провиден материјал 
и со поклонување се споредува со оној на соседниот лист. 

Споредување на цртежи на идентични објекти 

Член 22 

(1) Цртежите на исти гранични заеднички објекти или 
линии претставени на одвоени оригинали на планот мораат 
пред нацртувањето со туш да бидат меѓусебно споредени, 
заради утврдување на согласноста. Ќе се смета дека тие се 
согласни ако несогласувањето А на иста точка на детаљот 
не ги преминува следните вредности: 

а) на планови во ист размер: 

Дѕрогеа. < 0,3 mm.М; 
б) на планови во различни размери: 

Aspored. < 0*25 mm-Msitn. 

каде што Msrtn. е именител на поситен размер. (Таблица 5) 

Несогласувањето А овде претставува меѓусебно отстојание 
на ликовите (убодите) на иста точка на два листа на планот 
во кој и да е правец кога координатите мрежи ќе им се 
поклопат. При поголеми несогласувања мора да се пронајде 
причината и да се отстранат грешките. Пред споредувањето, 
за да се овозможи копирање и споредување, убодите за 
точките на граничниот објект ќе се заситат со туш. 

(2) Кај заеднички гранични објекти се споредува цело-
купниот објект, т. е. обете рабни линии. Средишната линија 
на природни водотеци (член 9 став 6) смее да се конструира 
дури откако е утврдено дека цртежите на самиот објект 
се меѓусебно согласни на двата листа. 

(3) При споредувањето на цртежите на граничната линија 
на листовите во дза соседни координати система (зони), 
треба да се имаат доволно идентични точки на геодетска 
основа, а најмалку три, како и обете точки Mi и Мг на 
листот, заради сигурно поклонување на копијата со ориги-
налот. Ова испитување мора да биде особено внимателно, 
бидејќи површините на граничните квадрати се определуваат 
во секој координатен систем независно, па верноста им се 
обезбедува само со беспрекорен цртеж на идентичната 
гранична линија во двата система (член 47 став 5). 

(4) За извршеното споредување на граничната линија, 
откако е утврдена согласноста, во Работниот лист за тоа 
се внесува белешка со потпис на извршителот. Споредува-
њето се врши според упатствата кон овој член. 

• 
* * 

Ad член 22 — Одредбите на овој член се однесуваат, во 
прв ред, на граничните линии на катастарските општини, 
а потоа и на граничните линии на разни подрачја картирани 
во различни размери (градежен и вонградежен реон, ком-
плекси со ситни парцели, големи шумски комплекси, делови 
на дополнителни листови и ел.). 
Ad (1) — Постапката за споредување се приспособува спо-
ред тоа дали листовите се во исти или во различни размери, 
а и во различни картографски проекции. 

А. Листови во ист размер 

1. Ако двата листа или берем едниот е од провиден 
материјал, цртежот се споредува непосредно, со поклону-
вање. 

2. Ако листовите се непровидни, за споредување од еден 
од нив се изработува копија на цртежот на граничниот 
објект на провиден материјал. Таа садржи: 

а) позаситени убоди за точките на детаљот, т.е. на гра-
ничниот објект или линија и за темињата на координатната 
мрежа, со крукчиња со пречник од околу 1 mm исцртани 
околу овие убоди со тенко црн туш; 

б) цртеж на детаљот и на координатната мрежа, се со 
молив; 

в) потребни податоци од описот на листот од кој е изра-
ботена копијата, и тоа: назив на катастарската општина, 
општа и локална ознака, размер и координати низ контур-
и т е темиња на координатната мрежа. 

Координатната мрежа во појасот на граничната линија 
треба-да се копира по целите квадрати. 

Б. Листови во различни размери 

1. начин. — Бо појасот на граничната линија, или на 
објектот, се навртуваат на двата листа со молив прецизно 
идентични линии на ксординатната мрежа и со размерник 
се очитуваат релативните координати на точките чија по-
ложба се испитува. Размерникот се поставува од око пара-
лелно со координатите оски. За отстапување овде се земаат 
разликите на координатите за истите точки на двата листа. 
Ниедна од разликите, Ау или пак Ах, на прочитати^ коор-
динати не смее да го премине дозволеното отстапување. 

2. начин. — Релативните правоаголни координати можат 
да се мерат во однос на произволната апсцисна оска. Како 
крајни точки на оската можат да се земаат само темињата 
на координатната мрежа и геодетските точки. Апсцисната 
оска треба да се избере така што орл инатите да бидат што 
пократки. Ордииатите овде мораат да се повлечат што 
попрецизно. Се црта со молив. Отстапувањата се утврду-
ваат со иста постапка како во првиот начин. 

3. начин. — Се споредува со помош на прецизен панто-
граф, работејќи со две игли, но така како цртежот од пок-
рупниот размер да се намалува во поситен, а не обратно. 
Отстојанието на врвот на иглата од убодот за точка го 
покажува отстапувањето. 

4. начин. — Споредување може да се врши со помош на 
разни оптички приборк, на пр. со оптички пантограф, 
проицирајќи цртеж од покрупен размер и доведувајќи го до 
поклонување со оној во поситниот размер. Исто така можна 
е и примена на фотомеханички постапки. 

В. Листови во различни размери, а во еден од овие е цртеж 
ослободен од деформации на должините 

Да се споредува може со помош на прецизен пантограф, 
како на начинот 1. на одделот Б, а исто така по пат на споре-
дување на координатите на граничните точки на подрачјата 
очитани во двата размера (при ова оние во покрупниот 
размер можат да бидат и пресметани). 

Се разбира дека координатите на точките на деталите 
»у« и »х«, ослободени од деформација на должините, мораат 
претходно да бидат пресметани во првобитните вредности 
»у« и »х«, според обрасците 

1 W 1 W 
У М У М 

каде што е М модул на трансформацијата во постапката 
на ослободувањето на цртежот од деформацијата на должи-
ните 

у2ш 
М = 1+(0,0001 0001 + со'а); со'а = - — 

2г/2 

каде што е: 
со'а— специфична деформација на должините на Gauss—• 

Krliger-овата проекција; 
Ут — средна ордината на подрачјето; 
г' — среден полупречншс на кривината за Југославија 
(г'2=40 662 343 km2). 
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Г. Листови во различни каршоЈрафски ироекции 

За случаи на различни проекции, за споредување се 
издаваат посебни упатства. 

Исцртување и испишување врз планови 

Член 23 

(1) За исцртување и испишување со туш врз планови 
важат односните одредби на Телеграфскиот клуч. Цртежот 
на конкретните знаци за детаљ и релјеф се извлекува со туш 
до рамковната линија на корисната површина на листот, 
освен низ државната граница — каде што се дозволува 
исцртување и надвор од рамковната линија ако отстојанието 
на меѓните белези на државната граница од рамковната 
линија не преминува 1 /2 од белината низ работ на листот. 
Надворешната рамковна (»украсна«) линија не се исцртува 
на плановите. 

(2) Со туш ќе се заситат и не смеат да бидат превлечени 
со линија на цртежот убодите за точките (»пикири«) кога 
се однесуваат на: 

1) темињата на координатната мрежа; 
2) геодетските точки и репери, како и на постојаните 

меѓни точки специјално обележени и определени за потре-
бите на одржувањето на премерот; 

3) точките на терен со надморска височина; 
4) топографските предмети снимени со една точка, ако 

топографскиот знак содржи убод; 
5) метните точки обележени со видни камени белези; 
6) метните точки помеѓу кои се земени контролните 

мерења. Линиите се исцртуваат до овие убоди на отстојание 
од приближно 0,2 mm. На сите други места линиите се 
исцртуваат непрекинато, превлекувајќи и убоди. 

(3) Нестабилизираните и помошните точки не се исцрту-
ваат со туш, ниту се испишуваат нивните ознаки и броеви. 

(4) На оригиналите на плановите сета содржина мора да 
биде непосредно на цртачка подлога исцртана и испишана 
со туш, а текстовите во описот и покрупните називи можат 
да се отпечатат со рачен печатарски апарат директно на пла-
нот. Не е дозволено што и да било од содржината на планот 
да се замени со трајно налепени отпечатоци на текстови или 
знаци. Дозволено е: 

1) при репродукција на планови по пат на негативна 
копија текстовите во описот и покрупните маркантни називи 
да се испишат со проста рака читливо со црн туш, а при 
снимање да се заменат со привремено налепени — монти-
рани — црни отпечатоци печатени на непровиден материјал; 

2) ако е предвидено репродукцијата да се врши по пат 
на позитивна копија, текстовите во описот и маркантните 
називи да се испишат со проста рака читливо со туш во 
отвореносина (азурносина) боја и при директно копирање 
да се заменат со отпечатоци во црна боја отпечатени на 
провиден материјал (целофан и ел.) и привремено монтирани 
на оригиналот. За печатење на отпечатоците ќе се земат 
букви и цифри од гарнитурите и големините пропишани во 
Топографскиот односно Картографсккот клуч. Потписите 
на лицата на теренскиот оригинал, со ознака на функцијата, 
се внесуваат: 

а) со црн туш на непровидна подлога (цртачка хартија, 
коректостат), а 

б) со син (отвореносин, азурносин) туш на провидна под-
лога (асталон и ел.). Овие податоци не се печатат на отпе-
чатоците (при негативна постапка ќе се покријат на нега-
тивот со боја непробивна за светлина). 

(5) Броевите на парцелите се испишуваат во средината 
на парцелата на упадливо место. Во близината на бројот 
треба да бидат и знаците за вегетацијата и културата. Се 
што е споменато важи за секој дел од иста парцела на секој 
лист, ако таа се простира на два или повеќе листа. 

(6) Погрешните места во цртежот се извлекуваат со туш 
дури откако ќе се спроведат исправките. 

(7) Во ситни парцели и во збиен цртеж можат да се при 
менат знаци, букви и цифри намалени за 1/5 до 1/4. Во 
поглед на исцртувањето на знаците за вегетацијата — кул-
турата ќе се постапува според следните упатства: 

1) во ситните парцели се внесува еден описен знак, а за 
мешовита култура, ако е можно, еден групен, инаку само 
за најуочливата култура или за онаа која преовладува. Во 
поголемите парцели се внесуваат знаци во средината и по-
некаде, по периферијата во групи од три-четири знаци заради 
подобра прегледност. За шуми ќе се земат и повеќе знаци во 
група (пет-шест), кога самиот поредок на знаците ја опишува 
природата на шумата, т.е. дали е дива или садена, односно 
сеана-уредена, или самоникната (дива) но уредена; 

2) во ситни, долгунести а тесни парцели е дозволено 
описниот знак делумно да ја преминува граничната линија 
на парцелата, да стрчи, но ова секогаш само на северноза-
падната, северната и северноисточната страна на парцелата. 
Долниот крај на знакот мора да лежи во парцелата на која 
се однесува и не смее да ја допира нити да ја сече граничната 
линија на југозападната, јужната и југоисточната страна на 
парцелата (слика 16). Битно е парцелата да не смее да биде 
со описен знак (или со знаци) пресечена на делови. При тоа 
е дозволено и кратење на подолгите знаци колку е потребно 
(на пр. за лозје, хмелник). 

(8) Ако меѓусебно се пресекуваат цртежи на разни кон-
кретни знаци, еден, по правило, се исцртува во целина а 
другиот се прекинува каде што е потребно, при што помеѓу 
двата цртежа останува белина од околу 0,2 mm. Се преки-
нува оној цртеж кој поради тоа не губи скоро ништо во 
значењето и јасноста, а предимство се дава на оној цртеж 
што со прекинување би бил ликовно загрозен и сведен на 
нејасни остатоци на знакот. Доколку е знакот поситен и пос-
ложен, дотолку повеќе во цртежот му се дава нему предим-
ство. При тоа знаците за геодетските точки се неприкос-
новени (слика 17а). Ист принцип се применува и за ^само-
стојните описни знаци на кои им се дава предимство, освен 
ако можат наместа да се испуштат (на пример, одделни 
описни знаци за трамвајска пруга можат да се испуштат, 
а знаменце за хотел не може). 

Погрешно Правилно 

Тригонометриска точка покрај пат 

Сл. 17а 

Сл. 16 
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Погрешно Правилно 

Јарбол за знаме покрај пат. Наедно и мег на точка 

Сл. 175 

Меѓутоа, ако тоа ме и ИЈ тети на јасности, при меѓусебното 
пресекување ла цртежите знаците можат така и /Ја се исцр-
тааг. 

(9) Знаците на припадност, во принцип, се применуваат 
на линиите на цртежот што ги претставува објектите на 
почвата претставена во размерот. За објектите над почвата 
и над води (мостови, акведукги и ел.) не треба да се внесу-
ваат овие знаци (член 35 точка 26), како и на оските на желез-
нички пруги исцртани со линија подебела од 0,1 mm. 

(10) За објектите снимени со една точка а предвидени со 
фрлена сенка ако претставуваат метла точка сенката се 
заменува со >бод заситен со туш (пикир) во с а м а т снимена 
точка (слика 175). 

Оние на .тегот на планот 

Член 24 

(1) Описот на листот на планот зависи од тоа лали кар-
тираљето е извршено непрекинато или одвоено но катастар-
ските општини. Одредбите на овој член се однесуваат на 
листовите во нормален распоред. 

А. Картпримано е непрекинато 

Во описот на листот на теренскиот оригинал в iei\Baar 
следните податоци (прилог бр. 17): 

I. Во горниот појас, одлево,надесно: 
1) назив на општествено-политичката заеднина на чија 

територија се наоѓа претставеното земјиште, и тоа на ре-
публиката и автономната покраина; 

2) називи на катастарските општини, во смисла како псд 
1, со бројот на листот во секоја од нив; 

3) општа ознака на листот (член 3 став 3). 

II. Во долниот појас, одлево на десно: 
4) назив на овластениот издавач на планот, со п о г р д а 

дека плапог е изработен според прописите за премерот и ка-
тас тарот на зсмј ини ат а; 

5) општа ознака на секцијата и локална ошака на листот 
на планот (член 3 став 3); 

6) ехсма на меѓусебната врска на листовите во ката-
старските ОПИЈIини на самиот лист и со соседните листови, 
со поделба на катастарски општини и со список на нивните 
називи средени по општествсно-полнЈИчкигс заедници, при 
ЈН го катастарските општини во схсмата и во списокот се 
означуваат со нета голема буква; 

7) размер (н>мерпчки) и сквидистанција на и ѕохипсигс; 
8) схема со податоци за снимањето, метода и време 

•— 1одина на снимањето; 

9) назив на установата или о в л а с с ш п а организација 
и л о го извршила премерот и заверка на раководителот; 

10) за размерите 1 : 5 ООО, 1 : 2 500 и 1 : 2 ООО на репро-
дуцирани! е отпечатоци на плановите : схема на поделбата 
на една сек!тја на лисiови на плацот од односен размер, 
а за листови со шес тат одна рамка истото се преставува на 

здружените делови на две секции пресечени со граничниот 
меридијан на соседните координати и системи. Оваа схема 
има натпис: »ПОЛОЖБА НА ЛИСТОТ ВО СЕКЦИЈАТА«. 

III. Низ рамковната линија: 

11) врска со соседниот лист од ист размер, но само ако 
овој е во соседна!а секција, т.с. овие врски се испишуваат 
само низ северниот и јужниот, и низ западниот и источниот 
раб на секција га; 

12) правоаголник координати на темињата на коорди-
н а т и т е мрежа, а на листовите со шсстоаголна рамка и за 
темињата МЈ и Mi на ликот на граничниот меридијан на 
зоните, и тоа на сант иметар, додека за самиот меридијан се 
запишува зборот: »Меридијан« и неговата гсоЈрафска 
должина; 

13) на листовите со размер 1 : 5 ООО географските коор-
динат и за рамковните линии на листовите на карта со размер 
1 : 25 ООО во CHCICMOI на Ме/ународната карта (МК) на мес-
тата каде ипо овие ЈИ сечат рамковнигс линии на листот на 
плано г. 

b\ Kapiuupaibeuio е одвоено но катастарски о шишки и 

Описо! 1 и содржи всушност ис ги ге податоци како под А. 
Деловите на описот се наведени под истите точки. 

Исто како под А важат точ. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 и 13. 
Точката 2 е како под А, но само за односната, една, ката-
старска општина. 
Точката 6 е како под А, но приспособен© за само една 
катастарска отпи гина; кон схс мата се додава и назив тта 
општината, како и назив на ка кипарската општина со број 
на листот. 

Точ. 10 и 11 се непотребни. 
(2) Листовите се опишуваат со рака, со помош на тех-

нички прибори за испишување, со писмена и со цифри според 
угледните примери и таму назиачеиите димензии. При-
мерите за размерите 1 : 5 ООО, Ј : 2 500 и 1 : 2 ООО важат 
респект ивко за ф о р м а т i е 45 60, 90: 60 и 75 , 50 (ст) . 

* 
* * 

Ad (1) — Во ПОЈ лед на проширените листови и листовите со 
шестаголна рамка важи следното: 

а) проширените листови се опишуваат инаку како и 
шесгаголниге, освен што не се испишуваат правоатлннте 
координати покрај ликот на граничниот меридијан (овој ја 
заменува рамковната линија на листот), но покрај истиот, 
однадвор, се запишува зборот »Меридијан« и неговата 
географска должина; 

б) схемите за врските на листовите ЈТ за податоците за 
снимањето треба да бидат слични со самиот лист, под 
услов височината да им изнесува 300 mm; 

в) схемата на положбата во секцијата или во секции те 
се добива со расекување на отпечатените отпечатоци и со 
составување на потребните делови во целина, при што со 
расекувањето не смеат да се повредат броевите на листовите; 
на схема та мсридијаиог се нацртува со линија дебела 
0,25 mm; 

I) посебно во схсмата ^ПОЛОЖБА ВО С У Д И Ј А Т А « 
за проширениот лист мора да се внесе и делот jra секирата 
од соседниот координате!! систем со броевите на листовите 
со кои сс допираат листовите од аукцијата во која лежи 
дадениот проширен лист. 

Ad (1) под А. под 11 точка 10. 

Схсмата: »Положба на листот во секцијата« не се исцр-
тува ниту се испишува со рака, туку се изработуваат типо-
графски отпечатоци и тие привремено се монтираат на 
оригиналот при репродукцијата. Единствено во схема га 
рамковната линија на односниот лист се исцртува со поде« 
бела линија (0,25 mm) со црн туш. За да одговараат схемите 
на димензиите, треба формата за печатење на отпечатоци*© 
да се изработи според следните податоци; 
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1) за лист 45 х 60 (cm): слог од петит 
широчина 8,3 цицера, 
височина 6,0 цицера; 

2) за лист 90 x 60 (cm): слог однонпарел 
широчина 9,2 цицера, 
височина 6,5 цицера; 

3) за листови 75 х 50 (cm): клише со намалување на 1 /2 
од отпечаток од слог од гар-
монд 
широчина 21 ци цер и 5 пунк-
тови, 
височина 15,1 цицера. 

Цифрите треба да се земаат од гарнитурата на нов бел 
гротеск или супергротеск, а линиите фини. 

Врски меѓу листовите од разни размери 

Член 25 

Помеѓу листовите на кои детаљот е делум издвоен во 
друг (покрупен) размер и листовите на основниот размер 
мора да биде воспоставена врска. Таа врска се одразува во 
описот на листовите во двете схеми, и тоа: 

а) во схемата: »Катастарски општини и врски на лис-
товите« или во схема та: »Врски на листовите«; 

б) во схемата: »Податоци за снимањето«. 
За одделни типични случаи изгледот и содржината на 
овие схеми се покажани на приложените примери со упат-
ствата. 

* 
* * 

Ad член 25 

А. Кар Гп ирш be непрекинато 

1. ПРИМЕР 

Од листот на основниот размер (поситно, 1:2 500) ТОПОЛА — 78 е издвоен дел и картиран на два листа во 
размер 1:1 ООО, а истиот ќ припаѓа на една катастарска општина (означена со »Г«). 

Изглед на схемите на листот во размер 1 :2 500 

ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

а. Тахиметриско снимање во 
1959 година 

б. Исто, во 1959 година за 
размер 1 : 1 ООО Л.д. во К.о, »Г« 
бр. 20 и 21 

Сл. 186 

Лево од схемата во ел. 18а доаѓа списокот на катастарските општини. Во истата схема делот издвоен за покрупен 
размер се спојува со знак на припадноста за подрачјето К.о.Г. Граничните линии на катастарските општини се исцрту-
ваат со знак за размер 1 : 5 ООО. 

ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 

Изглед на схемите на листовите во размер 1 :1 ООО 

На листот бр. 20 К.о.Г. 
ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

а. Тахимегриско снимање во 
1959 година 

Сд. 19а Сл. 196 

ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 
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ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 

На ЛИСТОТ бр. 21 К.о.Г. 
ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАНОТО 

а. Тахнмстриско снимање во 
1959 година 

Сл. 20а Сл. 20б 

Во схемите на врските треба да се покажат врските со соседните листови од ист размер (во сликата 19а на листот 
бр. 20 со листот бр. 21 и во сликата 20а на лис ип бр. 21 со листот бр. 20), а исто така и положбата во листот на 
основниот (поен Ј пиот) размер, и да се запише локалната ознака и размер на овој (ТОПОЛА — 78, 1 : 2 500). 

2. ПРИМЕР 

Од листовите со размер 1 : 2 500 НИШ —74, —75 и — 84 е издвоен компактен дел за размер 1 :1 ООО што им 
припаѓа на две катастарски општини, означени со »Г« и »Д«. 

Схеми на листот на основен размер 1 :2 500 

ВРСКИ НА ЛИСТОВИ I Е ПОДА IОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 

Схема на листот НИШ-34-15 размер 1 :1 ООО 

К.о. »Г«-23 • »Д«-10 

ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

а. Уа хи мс грне ко снимање во 
1958 година 

Сл. 22в 
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ПОЛОЖБА ВО ЛИСТОТ 
РАЗМЕР 1 : 2 500 

1:2 500 

Н И Ш - 7 4 7Ј 20 
34-15 

Кога цртежот содржи делови на повеќе катастарски општини, тогаш 
за положба на листот во листот на основен размер се црта одделна 
схема (ел. 22б), и тоа на местото каде што инаку се наоѓа схемата на 
положбата на листот во секцијата (за размери: 1 :5 ООО, 1 :2 500 и 
1 : 2 ООО, види го член 24 под А. под II точка 10. За листот се запишува 
општа ознака (7Ј20-34-15). 

Сл. 226 

ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 

23 10 

Схема па листот НИШ-34-18 размер 1 :1 ООО 
за К.о. »Г«-24 и »Д«-13 

ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

а. Тахиметриско снимање во 
1958 година 

27 -14 

Сл. 23а 

ПОЛОЖБА ВО ЛИСТОТ 
РАЗМЕР 1 : 2 500 

1:2 500 

Н И Ш - 7 4 

7Ј 20 
34-18 

Сл. 23в 

Постапката е иста како и за претходниот случај. За лист со размер 1 : 1 ООО 
се запишува општа ознака, т.е. 7Ј20-34-18. 

Сл. 235 

Схема на листот НИШ-34-17 размер 
1 : 1 ООО, К.о. »Г«-25 

ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

Н И III-74 

1:2 500 

25 24 

26 

Сл. 24а 

а. Тахиметриско снимање во 
1958 година 

Сл. 245 

ЗАБЕЛЕШКА: На овој лист цртежот содржи дел само од една катастарска општина, и тоа К.о. »Г«. 

Петок, 20 февруари 1970 
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ПОЛОЖБА ВО ЛИСТОТ 
РАЗМЕР 1 . 2 500 

ОПШТИ ЗА БР ЛЕШКИ 

Ознаките за листови ге во окомите се ставаат според расположивиот 
простор, и така ипо да се пол игне рамно1Сжа (в. ел. 19а, 20а, 
22б, 235, 24а). За лис го i со размер 1 : 5 000 ознаките се ставаат покрај 
рамката, како во слика:а 25. 

Сл. 15 
Б. Марширање одвоено 

1. ПРИМЕР 

Од листот на основен (поситен) размер 1 : 2 500 бр. 4 издвоен е дел за размер 1 :1 ООО на листот бр. 23 во катастар-
ската општина. Схеми те се покажани на ел. 26 и 27. 

На листот 1 :1 ООО бр. 23 
ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ И ПОЛОЖБА 

ВО ЛИСТОТ РАЗМЕР 1 : 2 500 бр. 4 

На листот 1 :2 500 бр. 4 

ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

1:2 500 

4 

23 24 

26 

а. Тахиметриско снимање во 
1961 година 

б. Ортогонално снимање во 1961 
година за 1 :1 ООО Л.д. 23 

Сл. 26 Сл. 27 

2. ПРИМЕР 

Делот од листот со размер 1 :2 500 бр. 7 издвоен за размерот 1 :1 ООО паѓа на три листа од овој размер: бр. 17, 
18 и 21. Схемите се покажани во ел. 28а, б, в и г. 

На листот 1 :2 500 бр. 7 
ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

На листот 1 : 1 ООО бр. 17 

ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 

а. Тахиметриско снимање во 
1961 година 

б. Исто, во 1961 година за 
1 : 1 ООО на Л.д. 17, 18 и 21 

Сл. 28а Сл. 28б 

На листот 1 :1 ООО бр. 18 
ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 

Сл. 28а 

На листот 1 :1 ООО бр. 21 
ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 

7 1 

1:2 500 1:2 500 

17 18 19 ХВ 
21 

21 

Сл. 28г 

20 

Страна 208 — Бро ј 8 
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Дополнителни листови за еден поголем комплекс издвоен 
за покрупен размер 

Член 26 

(I) При картирањето на делот издвоен за покрупен 
размер, секогаш кога може значително да се заштеди во 
бројот на листови ге, дозволено е рамките на листовите да 
се постават погодно во координатниот систем, со помрдну-
вање паралелно на оските, а и со завртување, но само 
за 90°. Ваквите листови, што не се во нормален распоред, 
се означуваат како дополнителни. При тоа треба да бидат 
исполнети следните услови: 

1) координатите на темињата на дополнителните листови 
(агли) треба да се завршуваат или на 0,00, или на 25,00, 
или на 75,00 т ; 

2) цртежот на деталот мора да биде така опфатен со 
правоаголници^ на координа т а га мрежа што да биде 
овозможено определување на површините на граничните 

* 

Ad (4) 

1:5000 7 Е 2 7 Т О П О Л А - 1 2 
1:2500 7 Е 2 1 - 2 2 

Сл. 29 (ситуација) 

квадрати во врска со поситниот размер. Темињата на овие 
правоаголници мораат на листовите од двата размера да 
бидат нанесени со голем координатограф како темиња 
на идентични ликови (член 5 став 1 точка 1); 

3) идентичната гранична линија на издвоениот дел мора 
да биде во двата размера картирана според оригиналните 
податоци и двата цртежа мораат да бидат меѓусебно 
споредени (член 22). 

(2) Дополнителните листови се нумерирааг по катастар-
ските општини по истиот ред како и листовите во нормал-
ниот распоред, во продолжение, почнувајќи по последниот 
лист на тој распоред во односната катастарска општина. 

(3) Дополнителниот лист како ознака има само број 
во катастарската општина, при називот на истата, односно 
броеви во катастарските општини, со називите. 

(4) Во поглед на описот и означувањето на врските 
на дополнителните листови треба да се придржуваме кон 
упатствата од овој член дадени со типичните примери. 

На листовите со размер 1 :2 500 7А27-22 и 7А27-32 (лист 
со размер 1 : 5 ООО е 7А27 ТОПОЛА — 12) издвоениот дел 
за размер 1 :1 ООО им припаѓа на катастарските општини: 
Умка (А), Пека ни (В) и Руцка (В). Истиот дел паѓа на 
8 листови со размер 1 :1 ООО во нормален распоред, т,е. 
на листовите: 7Е27-12-4,... - 5 , . . . - 7 , . . . - 8 , . . . - 9 , . . . -10,. . . 
-11, . . . и 7Е27-12-12. Меѓутоа, доволни се три дополнителни 
листа со размер 1 : 1000 земени според сликата 29 за овој 
дел да се претстави на планот. 

1. ПРИМЕР 

Марширање непрекинато и дополнителен лист содржи делови на повеќе катастарски општини 

ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ ВО ОПИСОТ НА ЛИСТОВИТЕ 

1. Лист на основниот размер 1 : 2 500 7Е27-22 со натписот 
горе во средината: К.о. УМКА — 10, ПЕЌАНИ — 1, РУЦКА — 3 

горе десно: 7Е27-22 

СХЕМИ 
КАТАСТАРСКИ ОПШТИНИ И ВРСКИ 

НА ЛИСТОВИТЕ 

ОПШТИНА УМКА 
А.К.О. Ум ка —ЛО 
В Пеќани — 1 
В Руцка - 3 

ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАНОТО 

а. Tax имет рис ко снимање 
во 1962 година 

б. Исто во 1962 год. за 
1 : 1 ООО К.о. 
Ум ка л.д. 19, 20 и 21; 
Декани — 17, 18 
Руцка —10 
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2. Дополнителен лист со размер 1 : 1 ООО: К.о. УМКА — 19, РУЦКА — 9 
Оние: горе во средината: К.о. УМКА — 19, РУЦКА — 9 

горе десно: Дополнителен лист на Л.д. 1 : 2 500 7Е27-22 
долу лево: На листот 1 : 5 ООО 7Е27-12 

ОПШТИНА УМКА 
A.К.о. УМ КА - 19 
B. Руцка — 9 

На листот 1 :5 000 7Е27 - 1 2 

СХЕМИ 

К А Т А С Т А Р С К И О П Ш Т И Н И И ВРСКИ 
НА ЛИСТОВИТЕ 

П О Л О Ж Б А ВО Л И С Т О Т 
СО РАЗМЕР 1 : 2 5 0 0 

Сл. 31б 

П О Д А Т О Ц И ЗА С Н И М А Н О Т О 

а. Тахиметриско снимање во Схемата »ПОЛОЖБА ВО ЛИСТОТ. . . . . « (слика 31 б) 
1962 година се црта на местото каде што инаку се наоѓа схемата 

»ПОЛОЖБА НА ЛИСТОТ ВО СЕКЦИЈАТА«. Во 
оваа схема поделбата на листовите од покрупен 
размер со нормален распоред се означува со тачкасти 
линии, а за долното лево теме на дополнителниот 
лист се запишуваат правоаголните координати. 

Сл. 31в 

3. Дополнителен лист со размер 1 : 1 ООО: К.о. УМКА — 20, ПЕЌАНИ — 17, РУЦКА 
Оллс: горе во средината: К.о. УМКА — 20, ПЕЌАНИ - 17, РУЦКА — 10 

7Е27-32 
горе десно: Дополнителен лист во Л.д. 1 :2 500 7Е27-22 
долу лево: Во листот 1 :5 ООО 7Е27-12 

10 

ОПШТИНА УМКА 
A.К.о. Умка - 20 
B. Пеќани - 17 
В. Руцка — 10 

СХЕМИ 
К А Т А С Т А Р С К И О П Ш Т И Н И И ВРСКИ 

НА Л И С Т О В И Т Е 

18 

Сл. 32а 

П О Л О Ж Б А ВО Л И С Т О В И Т Е СО 
Р А З М Е Р 1 : 2 500 

Сл. 326 
П О Д А Т О Ц И ЗА С Н И М А Њ Е Т О 

а. Тахиметриско снимање во Листови на основен размер 1 :2 500 во ел. 
1962 година 32б и ЗЗб се вцртани делумно 

Сл. 32в 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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4. Дополнителен лист со размер 1 :1 ООО: К.о. УМКА — 21, ПЕЌАНИ — 18 
Опис: горе во средината: К.о. УМКА — 21, ПЕЌАНИ — 18, 

7Е27-22 
горе десно: Дополнителен лист во Л.д. 1 :2 500 7Е27-32 
долу лево: Во листот 1 : 5 ООО 7Е27-12 

СХЕМИ 

Рамковна линија на листот 

КАТАСТАРСКИ ОПШТИНИ И ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 

ОПШТИНА УМКА 
А. К.о. Умка —21 
Б. Леќана — 18 

ПОЛОЖБА ВО ЛИСТОВИТЕ СО 
РАЗМЕР 1 : 2 500 

Сл, ЗЗа Сл. ЗЗб 

ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

а. Тахиметриско снимање во Каде што нема доволно место за схема натписот, наместо 
1962 година над, се става покрај схемата (слика ЗЗа). 

Сл. ЗЗв 

2. ПРИМЕР 

Марширање пе прекинато, дополнителниот лист содржи дел само од една катастарска општина 

На листот со размер 1 : 5 ООО 7F29-4 (АЗАЊА — 4) 
и на листовите со размер 1 : 2 ООО издвоениот 
дел за размер 1 :1 ООО лежи на четири листа во 
нормален распоред: 7F29-4-13, 7F29-4-14,7F29-4-16 
и 7F29-4-17, и и припаѓа само на една катастарска 
општина — Азања. Наместо овие четири листа 
земен е еден дополнителен, со ознака: К.о. 
Азања — 14 (слика 34). 



Страна 212 — Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 февруари 1970 

ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА ОПИСОТ 

1. Лист со размер 1 :2 ООО 7F29-35 

Опис: горе во средината: К.о. ШАТОРЊА — 15, АЗАЊА — 11, СЕЛЕВАЦ — 1, ПАЛАНКА — 15 

горе десно: 7F29-35 
долу лево: 7F29 АЗАЊА — 35 
т.е. како за секој лист на основниот размер во нормален распоред. 

СХЕМИ 

КАТАСТАРСКИ ОПШТИНИ И ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 

ОПШТИНА ПАЛАНКА ^ 6 

А. К.о. Шаторња — 15 
Б Азања — 11 
В Селевац — 1 
Г Паланка — 15 

ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

а. Фотограметриско сни-
мање во 1961 година 

б. Ортогонално снимање 
и детален нивелман за 
К.о, Азања 1 : 1 ООО 
лист бр. 14,1961 година 

Сл. 35б 

2. Лист со размер 1 :2 ООО 7F29-36 

Опис: горе во средината: К.о. АЗАЊА — 10, СЕЛЕВАЦ — 2 

горе десно: 7F29-36 
долу лево: 7F29-A3AHiA — 36 

СХЕМИ 

КАТАСТАРСКИ ОПШТИНИ И ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 

7 

ОПШТИНА ПАЛАНКА 
Б. К.о. Азања — 10 
В. Селевац — 2 

ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

а. Фотограметриско сни-
мање во 1961 година 

б. Ортогонално снимање 
детален нивелман за 
К.о. Азања 1 : 1 ООО 
лист бр. 14,1961 година. 

Сл. 36а Сл. 36б 

3. Дополнителен лист со размер 1 : ООО К.о. АЗАЊА — 14 

Опис: горе во средината: К.о. АЗАЊА — 14 

горе десно: Дополнителен лист бр. 14 
долу лево: Во листот 1 :5 ООО 7F29 АЗАЊА -

ВРСКИ НА листот 

ОПШТИНА ПАЛАНКА 
К.о. Азања — 14 

СХЕМИ 
ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

а. Ортогонално снимање 
и детален нивелман во 

1961 година 

ПОЛОЖБА ВО ЛИСТОТ СО РАЗМЕР 1 : 2 ООО 

Сл. 37а Сл. 37б 

Кога цртежот претставува дел само на една катастарска општина, схемата на врската и онаа за снимањето се 
соединуваат во една (слика 37а). 
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НА ЛИСТОТ 
Прилог 17 

ГАЈ - 1, БАРЕ - 4 4(S)Z= (8) 1 0 = 6Н20 >-83 
№ 5 4 

9 2 3 
ООО 

6. Ниеден дел на описот не смее да досега до отстојание помало од 1 еш од работ 
на листот. 

7. Димензиите за големините на буквите, цифрите и отстојанијата се наведени во 
милиметри (отпечатени се со курзив). 

8. Во описот горе називите, по потреба, можат да се испишуваат и во два реда. 

Изглед на схемата на врската на листовите 

Димензии на схемите на листот во размер 1 :5 ООО 
ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ ПОЛОЖБА ВО СЕКЦИЈАТА ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 
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ОБЈАСНЕНИЈА КОН ПРИЛОЗИТЕ БР. 18 до 27 

Прилог бр. 18 (кон членот И) 

Под ред бр. 1 и 3 е работено со надморски височини, 
а во ред. бр. 2 со височински разлики од ст анти!га до 
томкчге на летаните -845 и -869. Височинскаia разлика 
од • ЅА5 до 869 изнесува (завршна — почетна) : 4,28 — 
( _ 12,80) = + 17,08. 

Прилог бр. 19 (кон членот 19) 

1. Лачените координати на станицата се подвлекуваат. 
Во истиот ред се запишуваат страните на обрасците од 
каде се земени податоците. 

2. Резултатите се контролираат според следното: п • уѕ 
+ збирот (6) = збирот (8) односно п • Ха + збирот (7) = 
= збирот (9), каде што е п број на координатите разлики 
во колоните 6 и 7, а во загради се наведени броевите на 
колоните. Во дадениот случај, во прилогот, за координатите 
YJ И XI та контролата изгледа вака: 

7.4 711,38 + х9 853,84 = 32 833,50; 

7.7 866,22 + 175,16 = 55 238,70. 

Прилог бр. 20 (кон членот 13) 

1. За секој одделен случај се црта с к и ц а на положбата 
на точките Ѕ, Р и Z, што покрај другото служи за прове-
рување на знаците на координатите разлики. 

2. Во колоните 2 и 4, во формулите, за вредноста (i + к) 
односно (1—к) треба на празно место да се запише знакот 
+ или —, што одговара на дадениот случај, а според 
формулите во заглавјето на образецот. 

3. При определувањето на помошната точка на норма-
лата, во колоната 2 над »у« во изразот k А ysz ќе се стави 
»х«, а согласно на тоа, во колоната 4 ќе се стави »у« над 
»х«, како што е покажано во ред. бр. 4 и 5. 

Прилог бр. 21 (кон членот 13) 

Во колоната 5 се црта скица на положбата на отсечката 
SZ во однос на рамката на листот, а се запишува и коорди-
натата на линијата на рамката што ја сече таа отсечка во 
точката Р. 

Прилог бр. 22 (кон членот 12) 

Списокот на грешките во прилогот е претставен во 
состојба додека картирањето на листот е уште во тек, 
т.е. пред теренските исправки. 

Прилог бр. 23 (кон членот 47) 

ЗАБЕЛЕШКА: Прилогот бр. 23 се однесува на случај 
кога катастарската општина е картирана одвоено. Размерот 
е 1 : 2 ООО. 

1. Во прилогот бр. 23 — 1 е определена поправката 
Au ha во т 2 за 1 ha површина, поради промените на 
димензиите на листот (види го и упатството Ad член 43 
од овој правилник). Треба да се запише датумот и часот 
кога е тоа сторено. Според Таблицата 12 поправката за 
1 ha изнесува + бб т 2 , а ИСТОТО е добиено со помош на 
МОДУЛОТ т и . За 1 квадрат од 4 ha поправката А ри • изнесува 
+ 264 т 2 . 

2. При сметањето од мерите од планот мерните броеви 
се запишуваат во скината, која за ваквите случаи секо!аш 
се исцртува. Во колоните 3 и 4 мора да биде видлив целиот 
тек на сметањето, завршно со резултатите. Во квадратот 
бр. 14 текот на работата е следниот: аритметичките средини 
510 т 2 и 3 93 70 т 2 внесени во колоната 8 и собрани даваат 
3 98 80 т \ а со поправката од + 264 т 2 изнесуваат 4 01 44 т 2 , 
вредност добиена со мерење на планот. Отстапувањето 
од вистинската вредност 4 00 00 т 2 е f = —144 т 2 , додека 
е дозволено 196 т 2 . Разликата 4 00 00—3 98 80 = + 120 ш2 

е вкупното отстапување fu, кое сега може да се распредели 
пропорционално на одделни делови на квадрати те ( + 2 т 2 

на делот се цртеж и + 118 т 2 на делот без цртеж), бидејќи 
отстапувањето f е во дозволените граници. Израмнетите 
вредности во колоната 10 во збирот мораат да ја дадат 
номиналната површина на квадратот, т.е. 4 00 00 т 2 . 

3. Во квадратот бр. 19 е покажан пример каде што три 
катастарски општини имаат свои делови во тој квадрат: 
К.о. Орашје и дке соседни — К.о. Марковац и К.о. Лукавац. 
Земено е дека во последниве две деловите се веќе израмнети, 
така што во К.о. Орашје преостанатиот дел без цртеж 
од 64 14 т 2 (колона 14) да мора да се преземе како даден, 
со тоа што во колоните 3 до 10 да се изврши контролно 
сметање. При ова аритметиките средини 63 20 т 2 и 
3 34 64 т 2 ќе се поправат за »усух« (+42 ш2 и + 2 22 т 2 ) 
и поправени ќе се внесат во колоната 10 без израмнување, 
т.е. 63 62 т 2 и 3 36 86 т 2 . Овие податоци се споредуваат 
со оние што се дадени во колоната 14, се определуваат 
отстапувањата fSo = — 100 m2 и fbez —+52m 2 и, бидејќи 
овие се во дозволените граници, податоците од соседните 
општини се преземаат и се внесуваат во колоните 15 и 1и 
(64 14 т 2 и 3 35 86 т2). Во колоната 10 останува празен 
третиот ред, што значи дека во тој квадрат е извршено 
само контролно сметање. Во квадратите бр. 26 и 33 всушност 
е ист случајот, но се појавува само една соседна катастарска 
општина — К.о. Лукавац. Знакот • означува еден полн 
квадрат. 

4. Во прилогот бр. 23 — 2 е завршено определувањето 
на површините во граничните квадрати на односниот лист 
за К.о. Орашје, со контрола збирот на површините со 
цртеж и без цртеж во граничните квадрати и на полните 
и празните квадрати да мора да ја даде вкупната површина 
на листот во размер 1 : 2 ООО (37,5 • = 150 00 00 т2). 

5. Во прилогот бр. 23—3 е изработена рекапитулација 
по листовите за целата К.о. Орашје и е добиена површината 
P'k.o. = 896 85 88 т 2 . Оваа собрана со вкупната површина 
без цртеж од 753 14 12 т 2 ја дава вкупната површина за 
11-те листови, т.е. 11 F = 1650 00 00 т 2 . 

6. Ако, воопшто, во еден граничен квадрат има делови 
од п катастарски општини, тогаш во п—1 од нив во секоја 
се определуваат површините со цртеж и без цртеж и се 
израмнуваат на дадената површина на квадратот наполно 
независно од другите катастарски општини. Меѓутоа, во 
онаа п-тата по ред што во определувањето на површините 
ќе стигне временски последна, се презема преостанатата 
површина како дадена, а во таа катастарска општина ќе 
се изврши контролно сметање. Се разбира, дека преоста-
натата површина се презема само ако резултатот на кон-
тролното сметање се сложува со оној од соседните катастар-
ски општини, а во противно треба да се најде причината за 
неслагање^ и истата да се отстрани, и тоа без оглед на 
тоа што евентуално податоците ќе мораат да се исправаат 
и во елаборатите на соседните катастарски општини. 

Прилог бр. 24 (кон членот 54) 
ЗАБЕЛЕШКИ: Примерот се однесува на случај на непре-
кинато картиран^. На листот се наоѓаат делови на две 
катастарски општини: Орашје — 2 и Врело — 1. Поделбата 
на групи е во системот А. Размерот е 1 : 2 ООО. 
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1. Работата започнува со определување на поправката 
Au ha, како и во прилогот бр. 23. Модулот mu овде, за 
форматот 75 x50 (cm), изнесува: = 10 ћ • 2,666667. 

2. При работата со кончен планиметар во колоната 10 
се запишува скратснината »коич. пл.«. 

3. На почетокот на работата за одделни катастарски 
општини се запишува називот и бројот на листот за секоја 
од нив. При одвоено картиран^ тоа се внесува на насловната 
страна на тетра гката (член 46 став 5). 
* 4. Во прилогот бр. 24 — 2 е покажан завршетокот на 

реканитулацијата за К.о. Орашје. Збирот PVo. "" 897 ha 
Об а 88 m2 е добиен со пренесување на износите од претход-
ните страни. По пресметување на половините на заедни-
чките објекти добиена е конечната површина на К.о. Орашје: 
Рк.о. =896 ha 71 а 76 т 2 . За заедничките објекти без сре-
дишна линија.во колоните 2 и 3 треба ла се опише природата 
на тие објекти и да се внесат нивните парпелни броеви, 
а во колоната 10 скратепицата »Јагли.«. За преземените 
објекти во колоната 4 се запишува и бројот на парцелата 
во соседната општина (па пример: »од К.о. Живинице п. 
1893«), а во колоната 10 бројот на парцелата во катастар-
ската општина за која се работи рекапитулацијата (на 
пример: »п. 2010«), 

5. Ако К.о. Орашје би била картирана одвоено, тогаш 
нејзината површина P'k.o. би изнесувала 896 ha 85 а 88 т 2 

бидејќи би морала да се сложува со таа површина добиена 
од граничните квадрати, т.е. со онаа од прилогот бр. 23 — 3, 
па тоа во колоната 10 би било потврдено со регистрирање 
на односната страна на образецот П-1, во овој случај 
вака: »П-1. 14«, во истиот ред во кој се наоѓа P'k 0 

6. Збирот на апсолутните вредности на половините на 
површините од колоната 9 се контролира со половината 
на збирот од колоната 7 т.е. 

[(I 9 ј )] = у [( i 7 ! )]. 

7. Податоците на сметањето и резултатот за специ-
фичната вкупна поправка fun се запишуваат во колоните 2 и 3. 

Прилог бр. 25 (кон членот 51) 

ЗАБЕЛЕШКА: Примерот е за лист во размер 1 : 2 500. 
1. Постапката во определувањето на површините на 

парцелите всушност е иста како и за групите. Бројот на 
групата ќе се запише на почетокот на определувањето на 
површините на парцелите во таа група (во прилогот тоа е 
»Трупа бр. 21 дел«). 

2. Во колоната 10 се издвојуваат површините под 
згради. Секогаш кога има повеќе згради, ќе се искаже 
колку ги има на број. 

3. Ако парцелата лежи целата на еден лист а се состои 
од повеќе делови (главно со делови од разни култури под 
минимумот на површина), на таквата парцела површината 
во целина и се определува двапати, се образува аритметичка 
средина и се израмнува со другите парцели во групата. 
Површините на одделни делови на парцелата се опреде-
луваат по еднаш и се израмнуваат во рамките на веќе 
израмнетата површина на парцелата како целина. Ако 
ваква парцела лежи на два или повеќе листови врз нејзините 
делови ќе се применува наведеното правило на согласен 
начин. Примерите се покажани за парцелите број 402 — 
дел и број 405 (член 51 став 2.). 

Прилог бр. 26 — 1. Карти ра ње непрекинато (кон чл. 56 до 58) 

Во системот А за поделба на iрупи 

1. Ако парцелата е целата на листот, а нема ниту делови 
во себе, податоците за неа се внесуваат во еден ред во 

образецот П-3. Ако такви парцели следат една по друга 
непосредно, податоците се внесуваат без прескокнување 
на редовите. Меѓутоа, податоците за парцелата што има 
повеќе делови се одвојуваат од другите со еден празен ред. 

2. Кога во парцелата има делови од разни култури, од 
разна намена или начин на употреба, а наедно на два или 
повеќе листови, во списокот ќе се групираат еден по друг 
деловите на исти култури од разни листови, во колоните 
2, 4 и 5. Површините на исти култури се собираат во коло-
ната 5, а нивниот збир се образува во колоната 6 и ја дава 
вкупната површина на парцелата. На пример: во парцелата 
бр. 402 градина има вкупно 150 m2 и под шума 512 m2, 
што собрано во колоната 6 дава вкупна површина на 
парцелата од 662 ш2. 

3. Бројот на парцелата во колоната 1 и вкупната повр-
шина во колоната 6 мораат да бидат во ист ред. Во колоната 
6 смеат да се појавуваат само вкупните површини на парце-
лите и збирови ге на тие површини, односно износите по 
страни ге. 

4. Во колоната 7 се внесуваат површините под зграда 
или под згради, а во колоната 9 се наведува колку ги има 
на број ако се две или повеќе. 

5. Контролата на групаtа е извршена во колоната 5. 
Кон збирот на површините на целите парцели во групата 
од 15 ha 37 а 12 т 2 се додадени површините на деловите 
на парцелите бр. 1995 и 1996, па е добиена вкупната повр-
шина на групата бр. 21 од 15 ha 50 а 72 т 2 , која се сложува 
со онаа во образецот П-2 на страната 48, што, за потврда, 
е регистрирано во колоната 9. 

Во системот Е за поделба на ipyuu (кон чл. 56 до 58) 

Во системот Б за поделба на групи контролата на 
групата би се завршила со збирот на површините во коло-
ната 6, со наведување на страната на образецот П-2 во 
колоната 9 каде што се наоѓа израмнетата површина на 
таа група, во случај на меѓусебно слагање. Сето другото 
во колоните 1, 2, 3, 4 и 5 би отпаднало бидејќи во системот 
Б во групата не може да има делови на парцели. Се разбира, 
дека ова важи и за системот А за поделба на групи, но само 
за оние групи што содржат исклучително цели парцели. 

Прилог бр. 26 — 4 и 26 — 5 (кон членот 59) 

Систем Б 

Во овој прилог е покажана рекапитулацијата во списо-
кот на површините во системот Б за поделба на групи. 
Овде постојат само два оддела, I и II со главната рекапи-
тулација, додека постапката всушност е иста како и во 
системот А. Овде, меѓутоа, во колоната 3 може во еден 
ред да се појави бројот само на една група. Природата на 
парцелите се означува во колоната 4. 

ЗАБЕЛЕШКА: Површините на заедничките објекти, а и 
самата конечна површина на катастарската општина Орашје, 
во прилогот бр. 26 — 3 се разликуваат од оние во прилогот 
бр. 26 — 4 односно 26 — 5, што и мора да биде, бидејќи 
текот на определувањето на површините во еден систем 
не би бил ист ако поделбата на групи парцели би била 
извршена во друг систем. 

Прилог бр. 27 (кон членот 41) 

Таблата на дадените податоци ќе се подвлече под 
последниот ред, а под тоа ќе се запишат резултатите за 
2 р и р. Кај резултатите броевите на повисоките места 
можат да се запишуваат и во петтата колона. Сметањата 
за одделни полигони меѓусебно се одвојуваат со црта. 
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Прилогу 18 
Редукција на хоризонт ка Образец 18-к 

К о. Тузла контролните мерења под наклон Стр ^ 

Прилог 19 
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Образец 11-4 
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ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за постигнати успеси во работата во 
Здружението на резервните офицери и подофицер!! 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

резервниот мајор: Лепин Михаела Данијел; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ 

резервните полковник : Иковић Вида Војислав, 
Најдановић Најдана Ђорђе; 

резервните потполковници: Бољевић Јанка Вели-
ша Цурков Вице Мирко, Цвитан Луке Стипе, Чоп Јо-
сипа Антон, Голоб Антона Антон, Грбић Јове Илија, 
Лукић Глиге Боро, Максимовић Новице Стево, 
Мирковић Боже Јово, Остојић Петра Војтјех, Па-
вићевић Јована Грујо, Петковић Ђорђа Душан, Рацо 
Пере Илија, Репајић Миле Душан, Ристић Ристе 
Василије, Сладић Симе Илија, Станић Јураја Ан-
дрија, Стијовић Младена Велимир, Шкундрић Стеве 
Илија, Тарбук Петра Љубо, Завишић Васе Никола, 
Жигић Јове Проко; 

резервните мајори: Баетајић Јована Никола, Да-
бић Николе Саво, Џинић Мустафе Мехмед, Хох-
краут Винценца Рудолф, Кнежевић Васе Павао, 
Крњета Петра Јанко, Крстановић Јакова Мирко, 
Малешевић Митра Милан, Миливојевић Саве Миле, 
Роћеновић Павла Лука, Славнић Глише Илија, Сту-
пар Симе Милутин, Вујачић Владимира Михаило; 

резервните капетани I класа: Бојовић Младена 
Војимир, Цековник Јернеј а Јернеј, Чворовић Ми-
лана Витомир, Драговић Драге Драгољуб, Форна-
зарич Венцеслава Франц, Галовић Мане Вукашин, 
Голубовић Вукосава Владимир, Мајић Марка Мате, 
Мохар Франца Мирко, Пантар Антона Цветко, 
Поповић Ђуре Андрија, Потерај ац Нинка Милић, 
Радић Миле Јован, Рајер Алберта Алберт, Шабанац 
Алије Махмед, Шкундрић Јове Лазар, Вучетић 
Милутина Миливоје; 

резервниот капетан: Трновски Петре Ристо; 
резехзвниот поручник: Зечевић Михајла Марко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ 

резервните потполковник!: Балић Вујо Петар, 
Блануша Ђуре Петар, Ћирић Манојла Обрен, Фи-
липовић Миодрага Миодраг, Коматина Анте Петар, 
Стевовић Јована Љубомир, Угриновић Младена Ми-
ладин, Ујевић Ивана Вјекослав; 

резервните маЈори: Бијелић Живка Станко, Дави-
довић Николе Милан, Ђоковић Миленка Иван, 
Илић Милије Драган, Клинчаревски Трајка Крсто, 
Кабетић Ивана Никола, Малиновић Симе Симо, 
Микец Јожета Август, Обрадовић Илије Драго, Па-
јевић Милана Јово, Радовић Мате Бруно, Ранитовић 
Раде Светозар, Шугар Мартина Иван, Загорац Ос-
тоје Михаило, Зорић Саве Илија, Зориада Јосипа 
Алберт, Живковић Реље Митрован;' 

резервниот капетан на корвета: Пуача Николе 
Дане; 

резервните капетани I класа: Ангеловски Анто-
нија Милисав, Бакић Јована Бранко, Балабан Двије 
Ђуро, Батас Илије Стево, Бељан Јуре Вилим, Бо-
шевски Тодора Васил, Божић Станка Ђуро, Брдар 
Петра Бошко, Брезавшчек Штефана Август, Будим-
скиљија Дмитра Јово, Буљ Данила Бошко, Цетиња-
шш Воје Мирко, Цигановић Петра Милан, Цол>а 
Антона Јожеф, Црнковић Матије Стјепан, ^витко-
вић Петра Фрањо, Цвјетићанин Петра Богдан, Човић 
Стјепана Иван, Човић Алексе Стеван, Дабо Ивана 
Радослав, Дамјановић Саве Димитрије, Дерпач Ја-
коба Јакоб, Дивац Јеремије Војко, Добовичник Мар-
тина Јанез, Добријевић Адема Ђуро, Добрић Шиме 
Никола, Драгичевић Јосипа Мијо, Дурковић Милоша 
Андреј, Ђокић Милисава Милан, Ђугум Мехе Мујо, 
Франковић Фрање Иван, Галења Томе Мирко, Га-
ши Велије Хађи, Глигоријевић Трифуна Никола, 
Голубовић Петра Радојица, Грабовац Мије Марко, 
Хоџић Мухамеда Хусеин, Хрепић Павла Иван, 
Ињац Николе Милош Јајац Мате Мате, Јакшић 
Павла Максим, Јанковић Лазара Трифун, Јеличић 
Раде Рајко, Јовановић Богдана Миле, Јовичић Ми-
тра Маријан, Кајдић Хасана Јусо, Карамарковић 
Лазе Петар, Клепач Петра Владо, Кљаковић Ивана 
Анте, Кобше Ивана Милан, Комленац Гаје Душан, 
Кончалијевски Ивана Петре, Конда Матије Алојз, 
Коњевић Николе Дане, Коровешовски Васила Михо, 
Крајновић Мите Бранко, Кривошија Пере Станко, 
Крстић Шпире Драго, Кукољ Стевана Петар, Куз-
манић Јосипа Мићо, Лалић Мустафе Ибро, Лишковић 
Јосипа Ђорђе, Лончар Трифуна Гојко, Ловшин Ја -
неза Јанез, Луковић Рајка Бранко, Лужајић Милана 
Раде, Малетић Ристе Милован, Мандић Косте Ду-
шан, Манџука Идриза Мухарем, Марец Фрање 
Фрањо, Марковић Пејча Тодор, Мартиновић Давида 
Ђуро, Матијаш Мате Марни, Месоједец Валентина 
Валентин, Михајловић Милића Симо, Милановић 
Боже Ђуро, Милановић Драгића Жарко, Милосав-
љевић Јанче Петар, Мирановић Неше Зарије, 'Мит-
ровић Јока Ђорђе, Митровић Владимира Милун, 
Млинарец Стјепана Фрањо, Мужић Ивана Иван, 
Нађ Јосипа Јосип, Нешић Радисава Зарије, Николаш 
Митра Перо, Ковачевски Кузмана Петре, Одић То-
дора Тодор, Омахен Михе Миха, Опачић Милоша 
Тоде, Орлић Јураја Иван, Осмак Милана Владимир, 
Пахлић Винка Маријан, Палеж Винка Руди, Пе-
ричић Марина Ћиро, Перовић Мате Блаж, Пешић 
Чедомира Ненад, Петерпел Антона Алојз, Петернељ 
Валентина Леополд. Петковић Милана Богдан, Пи-
липић Стеве Мијо, Поповски Ангеле Сокол, П о у ч -
ник Мартина Алојз, Приболшан Рудолфа Рудолф, 
Приможић Јожефа Франц, Протић Николе Милован, 
Рајковић Пере Никола, Ракита Станка Радован, 
Рехар Франца Франц, Робида Франца Богдан, 
Ромчевић Миле Ђуро, Ровчашш Вуколе Симеун, 
Рудић Николе Радомир, Рудић Ивана Станко, Са-
марџија Илије Милош, Сапдомениго Мате Јосип, 
Смол*ановић Радо Миле, Срдић Миле Милутин, Ср-
дић Вјекослава Алексапдао, Станимировић Младена 
Исидор, Станисављевић Томе Маринко, Станковић 
Ђорђа Саво, Станојевић Михајла Саво, Страживук 
Митра Стеван, Ступар Јована Јовица. Шаковпћ Мар-
тина Војин, Шарковски Владов Јовче, Шербеџија 
Мирка Буде, Тасић Драгослава Светозар, Таталовић 
Лазе Никола, Таталовић Лукс Томо, Тодороеки Јор-
дана Никола, Томић Александра Митар, Топаловић 
Павла Милисав, Торбица Паве Здравко, Трицк 
Атојза Славко, Удовичић Шиме Мелко, Урпшћ Ан-
дреја Авгуштин, Војин Милоша Петар, Биран? 
Франца Исаи. Вирапт Терезије Костја. Војновић 
Илије Ђуро, Вучетић Миливоја Петар, Вучић Ми-
хајла Чедомир, Вучинић Јована Будимир, Буки -
иватовић Миле Милорад, Вуковић Ловре Томислав, 
Вукшић Анђелпне Бранко, Ждеро Марка Марко, 
Бјелица Павла Коста; 
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резервниот поручник на боен брод: Фани Боже 
Драго; 

резервните капетани: Агостини Валтерија Ењо, 
Андрић Павла Ђорђе, Антић Петра Борисав, Ав-
гуштин Алојза Алојз, Бзица Марка Роко, Бан 
Анђела Јосип, Белина Јосипа Ђуро, Белиш Франца 
Франц, Бибица Ивана Младен. Бибич Мартина Ал-
фред, Бирчанин Јована Милош, Борјан Душана 
Бошко, Боснић Милана Мане, Бошковић Ћузе 
Петко, Бреговић Јосипа Пајо, Брођанац Фрање Стје-
пан, Будимиров Вељка Миленко, Бунарџић Душана 
Властимир, Цакташ Боже Анте, Чачић Филипа 
Борис, Ћулафић Филипа Ранко, Чутовић Веселина 
Тихомир, Делић АлиЈе Хасан, Деначић Јакова Иван, 
Дердемез Мурата Ахмет, Дежман Франца Мирослав, 
Дотлић Илије Лазо, Дождар Анте Мате, Ерјавец 
Јожета Алојз, Фијоранти Фрање Фрањо, Францине 
ковић Мате Иван, Франовић Јосипа Вјекослав, Га-
равица Николе Ђуро, Георгиевски Кире Драган, 
Гигић Јована Живко, Глишић Јакше Никола, 
Голић Милована Раде, Горенц Јанеза Милан, Грабеж 
Шпире Светко, Гранић Суље Зијад, Гржановић Анте 
Драго, Гулан Раде Бранко, Хлупић Игнаца Алојз, 
Хргован Ивана Људевит, Хркић Станка Саво, Хум-
ски Јожета Јоже, Имамовић Адама Авдо, Ивановски 
Ђорђа Христо, Ивковић Николе Душан, Ивковић 
Косте Милорад, Јефтенић Шпире Бранко, Јеромељ 
Рудолфа Виктор, Јолевски Неделка Блаже, Јолић 
Раде Ристо, Јовић Станка Радосав, Јуруковски 
Ивана Спасе, Кабши Хамита Мелит, Катић Живо-
јина Живорад, Каузларић Николе Драго, Кипа 
Штефана Томо, Кирбиш Ивана Антон, Клеменчић 
Франца Франц, Кнежевић Илије Здравко, Кобилица 
Јожета Винко, Кољанин Николе Анте, Костелник 
Јанка Звонко, Ковачевић Маријана Јуре, Ковачевић 
Павла Мирко, Кржељ Павла Драгутин, Лазевски Јо-
ванче Трајан, Лесица Франца Франц, Леваја Васи-
л е Љуба, Лицул Мате Иван, Мајкић Ђуре Ђука, 
Мандић Милана Миле, Маринковић Вује Раде, Мар-
тић Стојана Душан, Марушић Николе Мартин, Ма-
тић Ђурђа Милоје, Метонин Раде Стеван, Миха-
иловић Мате Владимир, Михајловић Богосава Вла-
димир, Милекић Саве Петар, Момчиловић Николе 
Хранислав, Мршић Спасоја Милован, Мрвош Сте-
ве Павао, Муршец Игнаца Фрањо, Настић Насте 
Свето, Николић Сретка Славко, Николић Ристе 
Сока, Новак Лудвика Борис, Олић Максима Илија, 
Остојић Томе Милан, Пантовић Петронија Војин, 
Папрић Видоја Његован, Перић Драгутина Живан, 
Пешић Димитрија Драгољуб, Петковић Величка 
Александар, Петровечки Андрије Стјепан, Петро-
вић Бранка Богољуб, Петровић Милоша Милутин, 
Подгорник Јанеза Макс, Полимац Меда Абид, По-
женел Ивана Иван, Проле Иле Чедо, Радаковић 
Милојице Петко, Радевић Живка Владо, Рогуљић 
Илије Јосип, Савић Саве Дмитар, Сенић Јове Ми-
лан, Симеуновић Славка Божидар, Симеуновић 
Добрице Драгиша, Симоновски Николе Александар, 
Скочили!* Ивана Рафаил, Станковић Нике Јово, 
Суљић Радиша Теуфик, Шисерник Геогорија 
Франц, Шкреблин Андрије Јурај, Шолак Николе 
Јован, Шпиранец Јанка Јосип, Шпиранец Антуна 
Милан, Швегар Фрање Владо, Тинели Алберта 
Виктор, Тодоровић Васе Станко, Тодоровски Коле 
Тодор, Томшић Ал ОЈ за Петер, У лемић Мухамеда 
Сеад, Урсић Лазара Драгомир, Васиљевић Луке 
Станимир, Важић Пере Илија, Вељковић Јована 
Војислав, Берк Милоша, Радован, Винчић Стојше 
Љубомир, Влајић Илије Драгољуб, Врачник Франца 
Франц, Ву јасин Јована Драган, Вукичевић Мило-
вана Вељко, Вузем Мије Стево, Залар Франца 
Франц, Зидар Јосипа Марјан, Златковић Свето-
мира Богдан, Жеравчић Будимира Владан, Ж и ч -
кар Јожета Јоже; 

резервните поручници: Андрочец Фрање Тибор, 
Бабић Љубомира Чедомир, Бећири Ејупа Месут, 
Белушић Габре Ђуро, Бешковник Карла Филип, 

Бјеговић Петра Ђуро, Бориловић Илије Никола, 
Бучан Миле Милош, Буквић Лазе Милутин, Цига-
новић Стеве Бранко, Чедов Ефтима Иван, Чалуко-
вић Спаса Милорад, Чолић Хајдара Хасан, Ћуру-
вија Глише Јово, Дебевц Франца Франц, Дежман 
Франца Франц, Фај мут Симона Штефан, Фи лек 
Томе Стјепан, Гнилшек Антона Франц, Гостинчар 
Перегрина Јоже, Говедарица Радосава Илија, Хала-
пир Марка Андрија, Искра Ивана Иван, Ивић Васе 
Неђо, Јаћимовски Ћира Мирко, Јеремић Милорада 
Александар, Јовичић Бојана Јанко, Кајгана Адама 
Душан, Капор Николе Душан, Каповић Ивана Еуген, 
Катаџић Хусеина Нурудин, Ке јжар Валентина Сто-
јан, Кокановић Саве Рајко, Колић Ђерасима Душан, 
Копитар Роке Марјан, Копјар Мирка Мато, Копр-
чина Мате Стипан, Ковачић Стеве Никола, Латино-
вић Косте Раде, Лебедик Антона Владимир, Лукин 
Антона Блаж, Лунић Вида Војислав, Мацура Стева-
на Срећко, Магут Ђура Андрија, Маринковић Ни-
коле Чедомир, Матијевић Милутина Миле, Мазић 
Крсте Миладин, Мејач Франца Борис, Мекиш Мати-
је Роман, Милић Милана Славко, Милкович Милана 
Данило, Милошевић Крсте Ђуро, Мишир Мате Иван, 
Мишковић Гојка Јово, Мркшић Глише Стево, Мрза 
Мате Винко, Нагоде Франца Фрањо, Николић Илије 
Душан, Новак Звонимира Крешо, Новаковски Сера-
фима Петар, Осредкар Ловренца Душан, Павковић 
Станка Мирко, Павлич Јанеза Јоже, Павловић Ђор-
ђа Борислав, Перић Мике Мијо, Петковић Владе 
Лука, Пинтар Франца Јанез, Пинто Бернарда Сало-
мон, Пижула Гојка Милорад, Пламенец Васе Радо-
мир, Потребица Марка Јура, Повић Јована Никола, 
Прусина Јуре Видак, Радојчић Драгана Дмитар, 
Ражен Милана Милан, Росина Франца Владимир, 
Рукавина Јуре Винко, Сабљак Николе Иван, Сабљак 
Владимира Милан, Сабљаковић Ка ј тежа Дервиш, 
Садибашић Салке Хусеин, Солдатовић Сретана 
Војислав, Станисављевић Јована Живко, Стављенић 
Ивана Андрија, Стефаноски Бориса Цветан, Стоја-
новић Божидара Михаило, Стојановски Тодоров 
Трајко, Суботић Миладина Никола, Сулчић Антона 
Владислав, Сузић Петра Душан, Шајн Антона Јож-
ко, Шалварица Милана Љубидраг, Шарчевић Душа-
на Божидар, Шкрбина Томе Стево, Шкурти Хаљима 
Хајрула, Танасковић Милорада Драгиша, Ташков-
ски Стевана Тодор, Теменутов Михаила Ристо, Тер-
чић Винка Јусто, Томић Милорада Радослав, ^ р о -
мановски Митре Тоде, Укић Гашпара Јосип, Уро-
шевић Владислава Милинко, Вајцер Алојза Стане, 
Вешовић Јована Вељо, Винцековић Павла Ђуро, 
Врабец Јожефа Валериј, Вуков Раде Бојан, Вук-
сановић Миле Милан, Вулета Миће Мићо, Живко-
вић Петра Никола; 

резервниот поручник на корвета: Шкерл Јосипа 
Јосип; 

резервните потпоручници: Антулов Николе Љу-
бица, Бибић Пашка Крсто, Блажина Антуна Антун, 
Бунчић Милована Милан, Гајић Милана Радомир, 
Геркшич Јанеза Јоже, Гојић Звонка Силвије, Говеј-
шек Мирка Мирко, Грачан Ђуре Даринка, Грегорчич 
Августа Август, Ивановић Јока Блажо, Ивановски 
Борисов Анастас, Јокановић Николаја Александар, 
Јовић Кузмана Иван, Јовић Михајла Таса, Јовичић 
Спасоја Станоје, Кумар Вида Славко, Логондер 
Цирила Цирил, Марушић Јозе Љубомир, Мицић 
Велимира Сиљан, Михајловић Сотира Милисав, Ми-
личић Ђорђа Драго, Мусија Стјепана Маријан, Па-
пић Мате Недељко, Пећарина Јосипа Бранко, Пери-
чић Данијела Иво, Шаламун Јосипа Рафаел, Шумак 
Мирка Иво, Терзић Салиха Нуман, Вербанчић Стан-
ка Станко, Зајец Стјепана Богдан, Зеленчић Томе 
Звонко, Зоковић Ивана Јосип, Зупан Јанеза Јанез, 
Жунић Шиме Албин; 

резервниот заставник: Симић Драгомира Бошко; 
резервните постари водници I класа: Црнадак 

Војина Драго, Некада Динка Ђилдо, Гр гураш Јосипа 
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Владо, Гузина Благоте Михајило, Кумазец Петра 
Милан, Маричић Бранка Емил, Сенић Милорада 
Миладин; 

резервните постари водници: Јерин Рока Гојко, 
Ковачевић Боже Петар, Луковић Јосипа Анто, 
Мачешић Марка Ђуро, Матешић Јосе Миле, Ожболт 
Франце Франц, Павловић Мије Фране, Шишљагпћ 
Неде Никола, Топић Митра Остоја; 

резервните водници I класа: Бечехели Мишка 
Милан, Бердавс Јожета Јоже, Цвитановић Боже 
Шиме, Цврљевић Мате Мате, Докић Јована Алек-
сандар, Карловић Људевита Стјепан, Обрадовић 
Душана Василије, Поповић Ј о т а Милорад, Радуј-
ковић Лазе Милан, Стевановић Стевана Радоје; 

резервните водници: Бешир Михајла Јово, Бош-
њак Филипа Дујо, Божић Јанеза Станко, Ципријнн 
Марина Иван, Ђидић Карла Божо, Франц Андреја 
Мариан, Гуштин Јоже Јоже, Хауптман Антона Гвидо, 
Јанковић Ћурана Душан, Јелинић Васе Милан, Јова-
новић Пере Миле, Капељ Франца Антон, Карер 
Јожефа Бранко, Ленгер Ивана Ђуро, Матковић Јо-
сипа Анто, Милин Кузмана Мирко, Николић Мирка 
Радомир, Омејц Франчишка Јанез, Омерефендић 
Асима Омер, Пајк Франца Франц, Посавец Ивана 
Ловро, Радовић Стојана Љубо, Рогуља Душана Алек-
сандар, Рунић Николе Раде, Русан Мије Томо, Ши-
каља Васе Адам, Шпанић Анђела Мирко, Трифуно-
вић Миодрага Милорад, Вучетић Радоја Велимир; 

резервниот воен службеник V класа: Петровић 
Марка Јелена; 

резервните воени службеници VI класа: Хениг-
ман Антона Алојз, Ивошевић Лазара Бранко; 

резервниот воен службеник VIII класа: Кандић 
Ивана Тихомир. 

Бр. 183 
22 декември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р 

војниците: Алексић Срете Млађан, Бјелић Милу-
тина Никола, Цакло Ибрахима Фахрудин, Фемић 
Милорада Марко, Филев Панде Ванчо, Фућак Ивана 
Бранко, Мимић Љубомира Живојин, Николић 
Радована Славољуб, Перковић Фрање Ладислав, 
Прокш Рашита Раим, Сара мат Сељмана Синан, Ша-
вер Штефаније Ладислав, Варшић Ивана Иван. 

Бр. 182 
22 декември 1968 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерна работа на развива-
њето полет за поставените задачи, како и за пока-
жување старешински и војнички особини што им 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

разводникот: Грабешек Драге Станислав, 
војникот: Димитриј евић Стојадина Божидар; 

за особено истакнување во познавањето и врше-
њето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Брлек Франца Драго, Јанковски 
Наума Слободан, Јовановић Светомира Милан, Пет-
ровић Ратка Славиша, Скок Филипа Јанез, Танас-
ковић Видосава Велимир, Васиљевић Бошка Јован; 

разводникот: Јус Конарда Рудолф; 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Република Југославија и членот 4 
од Законот за одликувањата одлучува да се одли-
куваат за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на оружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и за особени ycnecpi 
во раководењето со воени единици, во нивното зац-
врстување и оспособување за одбрана на независ-
носта на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

санитетскиот полковник: Кликовац Ивана Ђор-
ђе; 

пешадискиот полковник: Валтер Антона Ан-
ђелко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

пешадиските мајори: Филиповић Будимира Ми-
лоје, Марјановић Маринка Милорад, Орбовић Мит-
ра Живојин, Перош Грге Анте, Поповић Ивана Лу-
ка, Васиљевић Косана Војислав, Велимировић 
Драгутина Станко, Здравковић Радомира Љубомир; 

пешадиските капетани I класа: Балешевић Алек-
Душан, Безбрадица Алексе Мирко, Бошковић Ни-
коле Илија, Чаглић Томе Стево, Ћурчић Михајла 
Сибин, Делибашић Васе Милош, Ђорђевић Стевана 
Живорад, Гој ић Трифуна Милош, Јакшић Милића 
Ђуро, Југовић Теодора Бошко, Крстић Новице Ја-
ков, Матић Арсена Стојан, Михајловић Благоја 
Добросав, Митровић Душана Милан, Перош Јосе 
Иво, Стефановски Тодора Димитрије, Тикваровски 
Методија Блажо, Жујевић Миленка Михаило; 

пешадискиот капетан Марковић Радомира Но-
вица; 

заставникот на административна служба: Полић 
Тиосава Драгојло: 

воениот службеник IV класа на административна 
служба: Кнежевић Захарија Живан; 

за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои раково-
дат, како и за создавање услови за постизање на 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските потно лковници: Арсенић Стеве 
Стојан и Богуновић Јове Младен; 

техничкиот потполковник: Драгељ Јове Стево; 
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интендаетскиот потполковник: Кривокапић 
Максима Спасоје; 

пешадиските потполковник: Љубоја Илије Ни-
кица, Сладек Лудвика Иван, Шерић Луке Радо-
слав: 

техничкиот потполковник: Сомрак Јоже Иван; 
пешадиските мајори: Брчин Михајла Јандрић а, 

Ђукић Раде Никола, Клишманић Ивана Анте, Ми-
јук Стевана Милош, Микелић Анте Драгомир, Ни-
колић Милорада Трифун, Петрач Јанка Стјепан, 
Симић Петра Недељко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

артилерискиот мајор: Лазаревић Станимира 
Радош; 

пешадискиот мајор: Лазаревић Вула Ристо; 
пешадиските капетани I класа: Малеш Станка 

Милорад и Скакић Јована Срећко; 
капетанот на административна служба: Ба јће-

тић Гаврила Новак; 
пешадиските капетани: Јованов Атанаса Миле, 

Трифуновић Мирослава Живота; 
капетанот на градежна служба: Манојловић 

Вукашина Михајло; 
техничкиот капетан: Плећаш Душана Милош; 
пешадиските поручници: Драшковић Јове Стево, 

Дрљача Илије Рајко, Гајић Богољуба Бранислав, 
Јосифов Славка Тодор, Максимовић Ранислава Ми-
лан, Неговановић Стане Милија, Радаковић Петра 
Милојко; 

поручникот на АБХ одбрана: Георгиев Митев 
Киро; 

санитетските поручници: Миљковић Михајла 
Предраг и Ристић Саве Милутин; 

артилериските поручници: Радоман Илије Бран-
ко, Радуловић Радосава Бранислав, Радуловић Ла-
зе Лазо; 

потпоручникот на сообраќајна служба: Обровац 
Миле Иван; 

пешадиските потпоручник: Гагић Петра Чедо, 
Миленковић Милана Стојко, Миловановић Вукоја 
[Часлав, Пивк Михаела Марјан; 

потпоручникот за врска: Ускоковић Спасоја 
Грујица; 

постариот водник I класа на административна 
служба: Николић Крсте Новак; 

пешадискиот постар водник I класа: Поповић 
Тихомира Славко; 

техничкиот постар водник I класа: Родић Васе 
Ђуро; 

постариот водник на административна служба: 
Шејат Петра Саво; 

воените службеници VI класа на музичка служ-
ба: Хасаница Дервиша Шефик и Станчев Петра 
Ристо; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
пешадискиот постар водник: Кирковски Јор-

дана Лазар; 
техничкиот водник I класа: Мирило Богдана 

Војин; 
водништ I класа на оклопни единици: Шабано-

вић Хивзе Медо; 

воениот службеник VIII класа: Станисављевић 
Драгољуба Светозар. 

Бр. 207 
22 декември 1968 година 

Белград 
Претседател на 

Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за примерна и умешна ра-
бота и за извонредни резултати во остварувањето 
на задачите од посебно и непосредно значење за 
народната одбрана 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Локар Антона Александар и Шуљак Едуарда 
Иван; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ђурђић Селомира Богић, Хераковић Саве Ду-
шан, Костић Милана Ђурђина, Крагић Анте Иво, 
Николић Сретена Слободан, Н и т и ћ Ејуба Абдул-
а н и ја, Пашић Ћамила Сеад, Петровић Илије Ми-
лисав. Штванек Албина Бранко, Терзимехић Ибра-
хима Хпд а јет, Туркаљ Јура ја Милан, Урошев 
Лазара Живан, Видовић Станка Иван, Вретенар 
Рикарда Рикардо, Забуковец Франца Јован, З а -
ворео Анте Јошдо; 

за примерна работа во развивањето и оства-
рувањето на задачите од посебно значење за на-
родната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Башић Јосипа Јосип, Блажинчић Изидора Јосип, 

Бончић Антона Казимир, Д оми јан Данијела Бого-
љуб, Драгичевић Петра Драгослав, Ђуров Ите 
Лалча, Хоџић Хасана Хамдо, Игњатов Петра Ве-
селин, Јакирлић Мустафе Зајим, Караџић Спасоја 
Гл едо, Клисовић Стјепана Винко, Костић Свето-
зара Јеврем. Ковачевић Вицка Лука, Матијаш Јо-
сипа Винко, Матковић Петра Антун, Младић Марка 
Бранко, Лирија Сулејмана Фадил, Полимац Јована 
Мирко, Пушкарица Обрада Лука, Путниковић Ми-
лана Живадин, Радић Пере Илија, Росић Лазара 
Драгић. Витковић Стјепана Драго, Зоретић Људе-
вита Романо. 

Бр. 212 
22 декември 1968 година 

Белград 
Претседател на Републиката 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

81. Правилник за техничките прописи за из-
работка на оригинали на планови и за оп-
ределување на површините на парцелите 
при премерот на земјиштето — — — — 189 

^ Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристина 1. Пешт. фах 220 
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристина бр. 1, —> 

Печати Београдски графички завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 
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3. ПРИМЕР 

Карикирањето е одвоено по катастарски општини 

ЈОЈ 11! \ 

I 7 F 2 9 - 7 9 i \ 
' 1 : 2 5 0 0 i \ 

12 

13! 14| 1 

) 
Ј ч ј ^ . / 

16 ! 
1 

На листот со размер 1 : 3 500 7F29-79 (К.о. Мопгганица — 12) издвоениот 
дел за размерот 1 :1 ООО паѓа на 6 листови во нормален распоред, но е 
сместен на два дополнителна листа, според ситуацијата во сликата 38, 
во К.о. Моштаница бр. 21 и 22 (наместо на шест во нормален распоред 
7F29-39-13, . . . -14, . . . -15, . . . -16, . . . -17 и 7F29-39-18). 

Односниот лист со размер 1 : 5 ООО има ознака 7F29-39 односно: АЗАЊА — 39. 

Сл. 38 (ситуација) 

ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА ОПИСОТ 

1. Лист со размер 1 :2 500 К.о. МОШТАНИЦА — 12 

Описот е како за секој лист во нормален распоред, со тоа што постоењето на дополнителните листови ќе се одрази 
во схемата за врска и за податоци за снимањето. 

ВРСКИ НА ЛИСТОВИТЕ 

ОПШТИНА ПАЛАНКА 7 

К.о. Моштаница — 12 

Сл. 39а 

ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

Сл. 39б 

а. Тахиметриско снимање во 
1959 година 

б. Исто за размерот 1 :1 ООО 
на допол. лист 21 и 22. 

2. Дополнителен лист со размер 1 :1 ООО К.о. МОШТАНИЦА — 21 
ВРСКИ НА ЛИСТОТ ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

ОПШТИНА ПАЛАНКА 
К.о. Моштаница — 21 

Сл. 40а 

22 

а. Тахиметриско снимање во 
1959 година 

ПОЛОЖБА ВО ЛИСТОТ 
СО РАЗМЕР 1 : 2 500 

Сл. 40б 

3. Дополнителен лист со размер 1 :1 ООО К.о. МОШТАНИЦА — 22 

ВРСКИ НА ЛИСТОТ ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

ОПШТИНА ПАЛАНКА 
К.о. Моштаница — 22 

21 

а. Тахиметриско снимање 
1959 година 

ПОЛОЖБА ВО ЛИСТОТ 
СО РАЗМЕР 1 : 2 500 

Сл. 41а Сл. 415 
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4. ПРИМЕР 

Марширањето е одвоено по катастарски оишишни 

Дополнителниот лист паѓа на повеќе листови од поситен размер 

10 9 

Сл. 42 (ситуација) 

Во сликата 42 дополнителниот лист бр. 11 паѓа на листовите 
со размер 1 : 2 ООО бр. 4, 5, 6 и 7. На сликата 43 е покажано 
како треба да изгледа заедничката схема на врските и на 
податоците за снимањето, на пр. на листот бр. 7. Схемата 
на положбата на дополнителниот лист во листовите од 
поситен размер е покажана во сликата 44 

На листст бр. 7 со размер 1:2 000 

ВРСКИ НА листот 

ОПШТИНА ПАЛАНКА 
К.о. Милошевац — 7 

СХЕМИ 

На дополнителниот лист бр. 11 

ПОДАТОЦИ ЗА СНИМАЊЕТО 

а. Тахиметриско снимање во 
1958 година 

б. Исто за размер 1 :1 ООО 
на дополнителниот лист 
бр. 11 

ПОЛОЖБА ВО ЛИСТОВИТЕ 
СО РАЗМЕР 1 : 2 ООО 

5-

Сл. 43 Сл. 44 

Картиран^ на повеќе помали издвоени делови на цртеж 
на еден дополнителен лист 

Член 27 

(1) На еден дополнителен лист можат да се картираат 
повеќе помали издвоени делови од цртежот на детаљот 
само за една иста катастарска општина и во еден ист размер. 

(2) Освен условите од членот 26 на овој правилник 
за дополнителните листови од овој член важат и следните 
одредби: 

1) издвоените делови за дополнителниот лист се нумери-
раат со римски броеви во рамките на една катастарска 
општина, одејќи редум по листовите во таа општина. Овие 
броеви се испишуваат на листовите на основниот размер 

во средината на издвоениот цртеж (големина 3 до 7 mm 
според комплексот), на дополнителниот лист над тој 
цртеж (5 mm); 

2) дополнителните листови од овој член се нумерираат 
како последните во катастарската општина во продолжение 
на дополнителните листови од членот 26 на овој правилник, 
но одејќи редум по листовите на основниот размер. 

(3) Помеѓу издвоениот дел без цртеж на листот на 
основниот размер и оној со цртежот на дополнителниот 
лист мора да биде воспоставена врска. Ова се постига со 
запишување на заемните податоци на двете места. Формал-
ните разлики при тоа зависат од тоа дали во основниот 
размер е картирано непрекинато (А) или одвоено по ката-
старските општини (Б), што е покажано во примерите со 
објасненија. 



С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Број 8 — Страна 113 

Ad (3) А. Марширањето е непрекинато 

ПРИМЕР 

На листот со размер 1 :2 500 На дополнителниот лист К.о. 
Сараорци — 22 со размер 1 :1 ООО 

IV. од л. 7 F 2 9 - 1 4 2 2 

Сл. 45а Сл. 456 

ЗАБЕЛЕШКА: Шрафираната површина ја претставува површината со цртеж. 

Б. Марширањето € одвоено по катастарските општини 

ПРИМЕР 

На листот К.о. Брестовик — 10 На дополнителниот лист К.о. 
со размер 1 : 2 500 Брестовик — 19 со размер 

1 :1 ООО 

Сл. 4ба Сл. 466 

ЗАБЕЛЕШКА: Во случајот под А. за означување на листот на основниот размер се зема општата ознака, а во случајот 
под Б. доаѓаат само броевите на листовите во односната катастарска општина. Во сликите 456 и 466 е покажан само 
по еден издвоен дел на дополнителниот лист. 

ПОДРОБНОСТИ ВО ОПИСОТ 

Во описот на дополнителните листови од овој член 
постојат следните разлики (пример: К.о. Брестовик) во 
однос на другите листови од друг карактер: 

а) горе во средината: назив на катастарската општина 

К.о. БРЕСТОВИК 

б) горе десно: Дополнителен лист бр. 19 

в) долу лево: К.о. Брестовик — 19 

Схемите, што се овде беспредметни, отпаѓаат. 

Дополнување на плановите со размер 1 :5 ООО со содржина 
на основната државна карта 

Член 28 

(1) На листовите на планот со размер 1 : 5 ООО, на дело-
вите издвоени заради претставување во покрупен размер, 
ќе се искартира и ќе се исцрта оној детаљ што влегува во 
содржината на основната државна карта со размер 1 : 5 ООО 
а и се што е потребно за претставување на релјефот. Ова 
се исцртува со знаци пропишани за план со ист размер. 

(2) Во средината на издвоениот дел ќе се испише со 
син туш со римски цифри бројот на листот со размер 1 : 5 ООО. 
Со ист туш покрај граничната линија на издвоениот дел, 

Петок, 20 февруари 1970 
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од внатрешната страна, на отстојаннс од 0,5 mm ќе сс 
извлече непрекината линија 0,1 mm. 

Ad член 28 
При репродукција на плановите за потребите иа ката-

старот, на негативот ќе се покрие со боја деталот на картата 
на издвоениот дел, задржувајќи ја граничната линија на 
тој дел, а бројот (римски) на издвоениот дел, за тој да 
излезе на копијата, треба да се угравира. 

Претставување иа релјеф. Коти на објектите 

Член 29 

(1) Кога земјиштето е снимено со одделни точки, изо-
хипсигс се конструираат со методата на интерполирање. 
Претходно со туш ќе се испишат надморските височини 
(коти) на точките на теренот. Како линии за интерполирање 
можат да се земаат само оние што се означени како такви 
во скините на снимањето односно нивслирањето. Во рамен 
терен, во системот на растурени точки може да се интерпо« 
лира од секоја точка радијално кон соседните точки поде-
днакво оддалечени од оваа, односно помеѓу соседните 
најблиски точки, но при тоа ликовите на линиите за интер-
полирање во рамнина та на планот не смеат меѓусебно да 
се сечат. 

(2) Котата (надморската височина) на точката се испи-
шува, по можност, од десната страна на убодот, но во 
секој случај така што несомнено да се знае на која точка 
се однесува, било да е запишана лево од убодот, над или 
под него. Описниот знак може наместа да се прекине за 
да се запише котата. Во случај на густо распоредени точки 
во профилите на објектот, ќе се постапи според упатствата 
од овој член. 

(3) По завршеното интерполирање изохинситесе облику-
ваат со молив цртајќи со проста рака, давајќи им хармо-
нична криволиниска форма. При тоа треба да се има предвид 
и екипата на снимањето каде што се внесени ознаките за 
формата на изохипсите, и да се постигне низите на изо-
хипсите да сочинуваат географска целина. 

(4) При поврзувањето на соседните листови погребно е 
мзохипсата од еден лист природно да преминува на со-
седниот, т.е. да не се крши на рамката на листот (делови 
на иста изохипса на соседните листови имаат заедничка 
тан тента во точката на пресе кот со рамко вната линија на 
листот). 

(5) Покрај изохипсите се исцртуваат и конкретни знаци 
за одделни форми на земјишниот релјеф според Топограф-
скиот клуч, и се внесуваат и описните знаци за земјиштата 
од различен карактер — шрафури, а посебно и линиите 
што ги разграничуваат таквите земјишта. 

(6) Во случаите каде што е вршено тахиметриско сни-
мање, па на карпесто земјиште (карпа) се снимени само 
контурните линии или граничните линии на тоа земјиште, 
на таа површина не можат да се интерполираат точките 
за изохипсите па овие нема ниту да се конструираат, туку 
таквата површина ќе се означи само со описен знак — 
шрафура за карпата, според видот. Во случај на фото-
грамсгриско снимање, на карпестите површини се исирту-
ваат и зохипсите според одредбите на Телеграфскиот клуч. 
Ова важи и за другите земјишта со мнозинство ситни 
форми на земјишен релјеф (изриени и тумбести земјишта 
и ел.). 

(7) По завршената конструкција и по прегледот се пре-
минува на вцртување со туш на изохипсите и знаковите 
за земјишните форми и на испишување на котите на изо« 
хипсиге, се според одредбите на Топографскиот клуч. 
Ако ова исцртува ње со туш се врши на одвоен оригинал за 
релјеф — на провиден материјал (со прецрт со црн туш), 
на овој треба горе во средината и горе десно да се испише 
читливо истото она што на тие места се наоѓа и на ори-
гиналот за деталот, и тоа со светлосин туш. 

(8) Во случаите кота се снимени помали објекти што се 
претставуваат со една линија според одредбите за снима-

њето на детаљ, при што во скината е запишана височината 
(насип, бедем, стапало на меѓата и ел.) односно длабочи-
ната на објектот (ископ, ров, поток), ова треба да се има 
предвид заради правилна конструкција на изохипсите. За 
да се добие, имено, котата на теренот на тоа место треба 
измерената височина односно длабочина да и се додаде 
со спротивен знак на котата на снимената точка на објектот. 

Ad (2) — За густи низи на точки во профилите на објектите 
котите се внесуваат од страната на профилот поредени како 
во таблицата (децималните запирки мораат да бидат точно 
една под друга). На која точка и одговара која кота се 
утврдува според следните правила: 

1) при одбројувањето на точките во профилот се појдува 
од крајната точка, па идејќи кон средината (слики 47а, 
47б, 47в и 47д), односно до крајот ако котите сс сите на 
една страна на објектот (слика 47г); 

2) котите треба да се постават така што онаа која се 
однесува на почетната точка на профилот да биде перам нета 
со оваа (обете точки 1 во сликите 47б, 47в и 47i), или барем 
да А биде најблиска по положба (обете точки I во сликата 
47а и точката 1 во сликата 47г). Другите коти во таблицата 
можат да бидат поредени под или над почетната, што 
зависи од ситуацијата во цртежот. Таблиците на котите, 
се распоредуваат на обете страни на објектот за ист профил 
освен ако мораат сите коти да се сместат во една таблица 
на една страна на објектот (слика 47г). 

Сл. 47д 

ЗАБЕЛЕШКА: Во сликите 47а до 47д местата за котите 
се схематски претставени со правоаголнтпди, а заради коре-
спонденција на котите и точките, со исти редни броеви се 
означени и едните и другите. 



Број 8 — Страна 263 

Дозволени отстапувања за должините во профилите на детал-
ниот нивелман 

Член 30 

(1) При нанесувањето на точките во профилите според 
податоците на деталниот нивелман разликата 

I f d H d - d p i a J 
помеѓу должината d на профилот измерен на теренот 
директно и истата должина измерена на планот не смее 
да го премине дозволеното отстапување Ad според следното: 

1) на планови со размер 1 :500 и 1 :1 ООО: 

Да = Akontr. Tab Пса 4 + ()*20 Ш 

т.е. дозволеното отстапување за контролните мерења од 
членот 16 на овој правилник наголемено за 0,20 ш; 

2) на плановите со поситни разгмери и тоа 

1:2000 и 1:2 500: A d - 0 , 5 \/dhm + 1,60m и 
(Таблица 6) 

1:5 ООО: 0,5 yfdim + 2,20 пт, 
каде што дозволеното отстапување се добива во метри 
кога должината d на профилот се зема заокружена на 
хектометри. 

Општи одредби за нумерирање на парцелите 

Члан 31 

(1) Парцела, во смисла на овој правилник, претставува 
земјиште што е под една култура или неплодно, или служи 
за посебна намена, а му припаѓа на еден сопственик, кори-
сник или плодоуживател, односно на со леденици по идеални 
делови. 

(2) Основна територијална единица за нумерирање на 
парцелите е катастарска опил ина. Парцелите се нумерираат 
од I па натаму редум до крајот, додека секоја парцела не 
добие број, и тоа само еден во една катастарска општина. 
Заедничките објекти на границата на катастарските општини 
се нумерираат посебно во секоја од овие, наполно независно, 
и тоа по деловите од тромега до тромега. 

(3) Заради средено нумерирање на парцелите и опре-
делување на нивни ге површини се формираат групи парцели 
и се изработува скица па поделбата на групи за катастар-
ската општина, а по потреба и за реон во покрупен размер 
посебно. 

Групи парцели 

Член 32 

(1) При формирање групи парцели треба да се при-
држуваме кон овие правила: 

1. На групата треба да и се даде заокружена форма, 
поволна за работа со поларен планиметар, граничната 
линија да не и биде извиткана и искршена, таа линија да се 
избере таму каде што цртежот е најмалку оптоварен со 
ситни детали, така што обележувањето на таа линија во 
планот да може јасно и лесно да се изврши. Оваа линија 
не смее да содржи фронтови со неисправени грешки, при-
времено означени со виткава линија (член 11 став 2). По 
овие барања треба да се постапи во најголема можна мера 
пред сите други. Исклучок се парцелите кои секоја за себе 
прават група. 

2. Рамковните линии на листовите не се гранични 
линии на групите; групата, кога е тоа неизбежно, преми-
нува со своите делови врз соседниот лист или листови, 
главно, колку е потребно парцелите да се затворат. 

3. Не би требало група или дел од група на еден лист, 
да содржи повеќе од 30 парцели, сметајќи ги и нивните 
делови, но исто така не би требало според својата површина 
да биде толкава што во еден зафат да не може да се обиколи 
со поларен планиметар. Ова не важи за големи парцели 
што се делат на подгр>пи, или површини ге им се опреде-
луваат од граничните квадрати, а ниту при сметањето со 
нумеричка метода. 

4. Групираниот посед од повеќе парцели влегува сиот 
во една група (пЈЖмер: двор со куќа и со згради, градина, 
овоштарник и шума, се во едно парче), освен ако според 
формата не им одговара на барањата од точката 1. 

5. Група прават — секоја за себе: 
а) заедничките објекти без конструираната средишна 

линија на границата на катастарските општини, и тоа од 
тромега до тромега и без оглед на должината; 

б) парцелите со поголемо пространство, со површина 
приближно рамна на онаа од просечната група или пого-
лема (шума, пасишта, планини, утрини, езера, бари, големи 
реки, острови, и ел.); 

в) деловите одвоено картирани во покрупен размер 
(надвор од градежниот реон), при што можат да содржат 
и повеќе групи; 

г) релативно тесните а долги парцели, непогодни да 
влезат целите во составот на една група, и тоа при форми-
рањето на групи според системот Б од ставот 2 на овој член. 

6. Во населените места и во комплексите земјишта со 
правилна мрежа на патишта и со правилна парцелација 
(на пр.: комасирани подрачја), основа за формирање на 
групи е блок или табла, било да се делат на групи, било 
едно од нив да прави група, било повеќе нив да се обеди-
нуваат во група. Делови од улици, плоштади и помали 
кратки улици се присоединуваат кон групата како што 
најдобро им погодува на условите од точката 1 на овој 
став. 

7. Секогаш кога е можно да се постигне тоа треба да 
се тежнее кон тоа структурата на групата, со оглед на 
методата на определувањето на површините на парцелите, 
да биде хомогена. Така, на пример, во групата треба да се 
зафатат сите парцели или барем значителен дел парцели 
за кои површините ќе се определуваат од мерите од планот, 
или оние за кои ова ќе се работи со поларен планиметар 
или служејќи се со оригинални мери. 

8. При поделбата на групи парцели задолжително е 
наспоредно да се посматра детаљот и на екипите на деталите 
и на планот, особено со оглед на моментите споменати 
во точката 4 на овој став. 

(2) Со оглед на тоа дека постојат парцели релативно 
тесни а издолжени и извиткани, што го преминуват прос-
торот на една просечна група или на еден лист, а понекои 
ја пресекуваат и целата катастарска општина, па со формата 
не им одговараат на барањата од точката 1 на ставот I од 
овој член, при создавањето на групи можат да се применат 
два система: 

А. систем на слободно создавање групи, и 
Б. систем на цели парцели во груни. 

Според системот А деловите на вакви парцели се вклучуваат 
во групи покрај кои овие парцели се протегаат или низ кои 
минуваат. Според системот Б секоја од ваквите парцели 
прави група за себе. Ова се однесува на водотеци, комуни-
кациски објекти, насипи, тесни шумски појаси и ел. Кој 
систем ќе се примени зависи од конкретните услови според 
кои ќе се избере системот оправдан од техничка страна. 
Меѓутоа, во една катастарска општина смее да се примени 
само еден систем — или А или Б. 

(3) Граничните линии на групите по должината на гра-
ничните линии на парцелите се обележуваат на плановите 
со молив со крукчиња со пречник околу 1 mm, 1:011 не смеат 
да сечат ниедна линија т>ку се редат покрај граничната 
линија на групата, на отетој ап ис горе-долу 1 mm од гранич-
ната линија. Поредокот и густината на крукчињата треба 
да се приспособат така што граничната линг.ја на групата 
да биде јасно назначена. 

(4) При делење на долгите тесни парцели на делови 
според системот А од ставот 2 на овој член, делбената 
линија со која парцелата се сече се исцртува во планот 
тенко со молив, а во скината на детал,от со црвен туш, со 
знак на припадноста. Се покажува и постапката како е таа 
определена (со соединување на снимените точки, со про-
должување, со спуштање на нормалата). Делбена кт линија 
се надоврзува на граничната линија на соседни ге г оупи каде 
што таа побива на парцелата која се дели. Типичните при-
мери се покажани на ел. 48 а, 48 6 и 48 в. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 февруари 1970 
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Во планот со молив Во скината на дета-
лот со повел ТУШ 

Делбената линија го сече потопот во продолжение на гра-
ничната линија помеѓу групите бр. 42 и 43, со соединување 
на снимените точки на деталот. 

Пресекување на железничка пруга со продолжување на 
граничната линија на групите бр. 19 и 20. 

Делбена линија добиена со спуштање на нормала од сниме-
ната точка врз ме/ната линија на каналот. 

Сл. 48 в 

Скица на поделбата на групи парцели 

Член 33 

(1) За секоја катастарска општина сс изработеа одвоено 
скица на поделеа га на групи парцели, а посебно, ако е пог-
ребно, и за градежниот реон. Скината се изработува на 
цртачка хартија во погоден формат и во поволен размер 
(1 : 20 ООО или покрупен, горе-долу 1 : 10. М), според об-
јектот. 

(2) Содржината на скината, знаците за исцртува ње и 
големините на буквите и цифрите се определуваат како што 
сл ед и: 

СОДРЖИНА ЗНАЦИ И ЦИФРИ 

2. а) Гранична линија Линија непрекината 0,3 mm 
па групите 

Броеви па групите Цифрите исправени 3,0 mm 
во кругот со пречник 
најмалку 6,0 mm 

1. Мрежа на поделбата на За основен За покрупен 
листови со броевите размер размер 
(во катастарската 
општина) Линиите непрекинати 

0,5 mm 0,3 mm 

Цифрите исправени 
3,0 mm 2,0 mm 

Боја: виолетова 

ЗАБЕЛЕШКА: Се конструира храфички, со доволна точност. 

Сл. 49 

б) Гранична линија на 
секторот (член 41 
став 6) Лента непрекината 0,5 mm покрај 

граничната линија на опфатените 
групи 
Боја: жолта 

Броеви на секторот Со римски бројки 6 mm во круг 
cU 10 mm 
Боја: црвена 

ЗАБЕЛЕШКИ: Бројот се става во средината на групата 
односно секторот, а кај тесни долги објекти — групи за себе 
(во системот Б) — при самиот објект, спрема средината на 
истиот, со цртичка што укажува на парцелата — групата 
на која к припаѓа (слика 49), 

Страна 218 — Број 8 
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За градежен реон се запишуваат броевите од првата и 
последната група во овој реон, заокружени, а исто така се 
постапува со другите делови ако се евентуално издвоени 
за покрупен размер (член 32 став 1 точка 5 под в), за кои 
не се црта скица посебно. 

За железнички пруги се вцртуваат само експропријацио-
ните м е т и линии. За природни водотеци се става стрелка 
за насоката на текот, а за канали — виткава линија. 

Најмала широчина за исцртавање на вакви парцели 
— групи изнесува: 

Smin 2,5 mm. 

3. Водотеците и комуника- Рабни линии: испрекината 
пите исцртани барем со две 0,1 mm 
линии 

Боја: црна 

Нај мала широчина: smiu --
^2,0 mm 

ЗАБЕЛЕШКА: Работ на ваквите објекти се исцртува според 
точката 2 ако наедно е граница на групата, но тогаш широ-
чината »ѕ« на исцртувањето е барем 2,5 mm, т.е. 

Smia-2,5 mm 

4. Објекти и знаци на гра-
ницата на катастарската 
општина: 

а) описен знак за грани- Линијата непрекината 
чната линија 0,5 mm 

Боја: зелена 
б) тромега Исто: крак во должина од 

10 mm 

ЗАБЕЛЕШКА: Граничните објекти се навртуваат според 
дадената состојба; со тоа што линиите што наедно се гра-
ници на групите се исцртуваат како такви, т.е. според 
точката 2 (0,3 mm). Описниот знак (зелено) се става по 
целата должина на граничната линија, а според следните 
упатства и примери: 

Ако е граничниот објект претставен 

в) со една линија (меѓа, шанец, бедем, помал водотек и ел): 

г) со две линии без конструирана средишна линија: 

д) со две линии со конструирана средишна линија: 

во системот А, sm i0^2,5 mm 

Описен знак се става: 

покрај граничната линија однадвор: 

Соседна к. о. 

Сл. 50 

по средината на објектот, smjn 2,1 mm; 

Соседна к. о 

Сл. 51а 

покрај сред шината линија однадвор и тоа: 

Соседната к. о. 

Сл. 51 б 

во системот Б, s f f lja^2,7mm 

Соседна к. о. 

Сл. 51 в 

Петок, 20 февруари 1970 
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ЗАБЕЛЕШКА: Поголеми и пошироки водотеци се претставуваат што поверно, со кривините и варирањем на широчината. 
Во сликите 50 до 51 в широчината на лентите претставува знак за граничната линија исцртан со зелен туш (точка 4 под а). 

5. Издолжени и тесни парцели што го преми- Во системот А: 
нуват пречникот на просечната група (член 32 Во системот Б: 

став 1 точка 5 под г): 

според примерите во сликите 52 и 53 
секогаш кога се земени како групи така и се 
исцртуваат. 

Сл. 52 

Железничка пруга — парцела бр. 2206: деловите се во 
групите бр. 15 и 16 

Сл. 53 

Пат — парцела бр. 2020: деловите се 
во групите бр. 34, 35 и 36 

ЗАБЕЛЕШКИ: Кога парцелата преминува од група во група 
деловите се поврзуваат со знак на припадност, т. е. таа 
парцела добива еден парцелен број низ сите групи каде што 
таа постои како таква. Бројот на ваквата парцела на скицата 
на поделбата се испишува само на едно место, на средниот 
дел. Препорачливо е, особено во позамрсени случаи, ваквите 
парцели да се бојосаат во скицата на поделбата со моливи 
од различни бои, а и со различни јачини на тоновите, за 
да се разликуваат ако се наоѓаат една до друга (на пр. 
поток и река во која се влева — со сина боја но со разна 
јачина). Боите треба да се земаат според следниот клуч: 

водотеци: сино (што поголем водотек — тоа пос-
ветол тон); 

железнички пруги: црвено-кармин; 

патишта: жолто-гумигути; 

шумски површини: отворенозелено. 

Во секој случај парцелите на води, железници, јавни патишта 
и заеднички објекти без средишна линија треба да се означат 
со скратеници според членот 34 став 7 од овој правилник 
пред нумерирањето на групите и парцелите, т. е. на скицата 
на поделбата да се приготви нумерирањето на листовите 
на планот. 

6. Броеви на парцелите Цифрите испишани со црвен туш, 
курзив, големина 1,3 mm (како за 
плановите со размер 1 : 5 ООО) 

Броеви на парцелите се внесуваат како што следи: 
а) за секоја група под нејзиниот број: бројот на првата 

и последната парцела во групата, разделени со цртичка 
(на rip. 184-225); 

б) за секоја парцела што минува низ две или повеѓе групи 
(сисгем А), на едно место, во средниот дел; 

в) за секо;а парцела што наедно е и трупа за себе (член 32 
став 1 томка 5); 
г) во градежен реон бројот на првата и последната парцела 

во реонот (на скината на поделбата за основниот размер). 

ЗАБЕЛЕШКА: Броевите на парцелите се внесуваат отпрвин 
со молив крај самото нумерирање на парцелите, а со туш 
се испишуваат откако во екипите на снимањето и во плано-
вите ќе бидат споредени и испишани со туш. 

7. Називи Објекти: со исправени букви: 1,8 до 2,5 mm; 

Води: со коси букви: 1,8 до 4,2 mm. 

ЗАБЕЛЕШКА: За сите водотеци се внесува назив, за шеи-
ците ознаката »насип«, а за другите објекти само за најзна-
чајните (железнички пруги, авто-патишта, скратеници за 

други патишта и ел., воопшто користејќи се со одредбите 
од Картографскиот клуч). За пространите карактеристични 
парцели се внесуваат картографски знаци (шума, пасиште, 
мочуриште, бара, езеро). 
8. Опис 
Горе лево: Називи на општествено-политичките 

заедници: 
Република, автономна покраина: со 
курент 6 mm 
Општина: со верзал 6 mm 

Горе во средината: Назив на катастарската општина: 
со верзал ' 9 mm 

Горе десно: Скица на поделбата на групи 
парцели: со курент - 6 mm 

Долу лево: Прегледал и нашол за исправно: со курент 4 mm 

(потпис) 

Долу во средината: Размер 1: 7 mm 
Долу десно: Поделбата ја извршил: со 

курент 4 mm 

(потпис) 

Исцртал: со куренг 4 mm 

(потпис) ' 
Соседни катастар-
ски општини — 
називи: Со исправени букви курент 7 mm 

ЗАБЕЛЕШКА: Ако има две скици на поделба на групи 
(на пр. една за вонградежен а друга за градежен реон) се 
нумерираат, во горниот десен агол, со броеви 1 и 2. 
9. Табела со забе-

лешки и парцели: Според одредбите на ставот 5 од овој 
член. 

(3) За парцелите — објектите од точ. 3 и 5 став 2 на овој 
член — долги, релативно тесни парцели — во цртежот на 
екипата на поделбата на групи мора да биде јасно истакнат 
односот на овие парцели во меѓусебното крстосување и 
пресекување, и тоа во поглед на првенството при давањето 
броеви на парцелите (приоритет), според принципот: објект 
од повисок ранг ги сече оние од понизок ранг на повеќе 
парцели (член 36). Во ел. 54 а и 54 б, како примери се 
покажани делови од екипата на поделбата на групи за еден 
случај, во две варијанти: А и Б, со објасненија. Во сликата 
54 а парцела бр. 2188 е река, бр. 2194 и 2195 — железничка 
пруга, а другото се патишта. 
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СИСТЕМ А 

Сл. 54 а 

Објектите не се групи за себе, туку по деловите влегуваат 
во разни групи. Делови на иста парцела се соединети со 
знаци на припадност на местата каде што ги сечат гранич-
ните линии на групите (на пр. парцелата 2188—река — ја 
сечат граничните линии на групите 85 и 87; 87 и 88; 88 и 89...). 

(4) Работата врз скината тече напоредно со работата 
врз поделбата на групи на самиот план, следејќи го, и 
продолжува и со нумерирањето на парцелите и со опреде-
лувањето на површините додека во скицата не се внесе 
полната содржина од ставот 2 на овој член. Отпрвин се 
работи со молив, со доволна точност при намалување од 
око, а по завршувањето на сите работи се исцртува и се 
испишува со туш. 

(5) Ако при нумерирањето на парцелите или при опре-
делувањето на површините на парцелите по погрешка се 
испушти некој број на парцела или ако се појави потреба не-
која парцела да се кине, овие случаи мораат да се евиден-
тираат во скината, во слободниот простор во вид на една 
табела, со натпис: »ЗАБЕЛЕШКИ«. Табелата ги содржи 
колоните: реден број, број на листот, број на групата, број 
на парцелата или броеви на парцелите и забелешка со 
објаснение (види го примерот) и се изработува со црн туш. 

ЗАБЕЛЕШКИ 

Реден 
број 

Број на 
листот 

Број на 
групата 

Број на 
парцелата ЗАБЕЛЕШКА 

1 8 
11 

22 551 552 
553 554 
555 556 
557 558 
559 560 

Испуштени 
броеви на 
парцелите 

2 5 14 467 467 
1 1 

Дел од парце-
лата бр. 467 . 
(ов. гр.) има 
минимум по-
вршина (232m2) 

Нумерирање на групите парцели 

Член 34 

(1) Со оглед на два система на формирање на групи 
парцели, системот А и системот Б, за овие системи се опре-
делуваат следните постапки при нумерирањето на групите 
парцели. 

СИСТЕМ Б 

Сл. 54 б 

Реката и поголемите објекти се земени како групи за себе. 
Реката (парцела број 2189) ја ссче железничката пруга и 
обете патишта, а патот од II ред го сече колскиот пат, 
кој овде е поделен на четири парцели: 2196,1209,1217 и 2233. 

I. ЗА СИСТЕМОТ А 

1. Изоставувајќи ги заедничките објекти без средишна та 
линија, на границата на катастарската општина, сите други 
групи (главна маса на групи) се нумерираат редум по 
листовите во катастарската општина. На листот број 1 се 
започнува со бројот 1 за групата што се наоѓа најдалеку 
кон север, потоа се преминува појужно во следниот ред кон 
исток или запад, потоа обратно, ити. до крајот. На листот 
се нумерират групите што врз него лежат цели или во 
поголем дел (слика 55 а). 

2. По завршеното нумерирање на оваа главна маса на 
групи, се преминува кон нумерирање на заедничките објекти 
што биле изоставени. Нумерирањето на овие објекти про-
должува со наредните броеви зад групите од претходната 
точка 1, при што исто така се оди редум по листовите. 
Ако има повеќе вакви објекти на листот, се оди по границата 
на катастарските општини, а се почнува од крајот што 
лежи најдалеку кон север. 

И. ЗА СИСТЕМОТ Б 

1. Во овој систем главната маса на групи ја сочинуваат 
групите преостанати кога ќе се изземат сите заеднички 
објекти без средишната линија и сите оние објекти — пар-
цели — кои поради релативно малата широчина а големата 
должина не се погодни да бидат во составот на некоја 
група. Групите во оваа главна маса се нумерираат според 
истата постапка како оние од одделот I точка 1 од овој став 
(слика 556). 

2. По завршеното нумерирање на групите на главната, 
маса се преминува кон нумерирање на изоставените објекти, 
Меѓутоа, сите тие не се нумерираат одеднаш туку по групи 
и тоа по следниот ред: 

а) парцели на води; 
б) железници; 
в) јавни патишта; 
г) заеднички објекти без средишната линија. 

Според тоа, прво ќе се нумерираат водите, потоа железни-
ците по овие патиштата и на крајот — споменатите зае-
днички објекти. Натаму, во групите под а), б) и в) се оди 
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СИСТЕМ А 

Поделба на групи во системот на слободно формирање на групи 

Сл. 55а 

СИСТЕМ Б 

Поделба на групи во системот на цели парцели во група 

Сл. 556 

Во примерот од сликата 556 групите за себе се нумерирани не со броевите на групите туку непосредно со броевите 
на парцелите последни во катастарската општина, почнувајќи од бројот 2182 за река, па натаму. 
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редум по листовите, а на листот — по општата насока од 
север кон југ, додека за заедничките објекти важат одре-
дбите на одделот I точка 2 од овој став. 

(2) Преминувањето на следниот лист, секогаш кога е тоа 
можно, треба да се приспособи така што групата со наред-
ниот број на следниот лист да се граничи со групата што 
го носи претходниот број, заради континуитет во броевите 
на парцелите. 

(3) Ако во катастарската општина постои и градежен 
реон картиран во покрупен размер, редот на нумерирањето 
на групите е определен со редот на броевите на листовите. 
Другите делови евентуално картирани во покрупен размер, 
на листовите во нормален распоред, или на дополнителни, 
влегуваат во редот на нумерирањето во листовите на основ-
ниот размер. Самата поделба и нумерирањето овде се вршат 
во покрупен размер, но граничните линии на групите се 
вцртуваат приближно во листот на основниот размер и се 
запишуваат броевите на групите, или само се запишува 
бројот ако е тој дел една група — се со молив. 

(4) Во подрачјата со изразит систем на табли (комасирани 
подрачја), во секоја табла групите се нумерираат редум, 
макар понекои да преминале и во целост врз соседниот лист. 

(5) Особено внимателно и јасно треба да се внесат во 
скината на поделбата на групи сите групи наведени под а), 
б), в) и г) во точката 2 на одделот II став 1 од овој член. 
Покрај тоа, треба да се додадат и броевите на парцелите, 
а исто така и ознаките за природата на овие објекти, според 
ставот 7 на овој член, што ќе биде од помош како укажувач 
и потпорка при нумерирањето на парцелите и при составу-
вањето на списокот на површините на парцелите. 

(6) За групите (всушност парцелите) што се нумерираат 
во продолжение на последните броеви во катастарската 
општина, наместо броевите на групите можат веднаш да се 
запишат броевите на парцелите ако парцелите во главната 
маса на групите се веќе нумерирани. Овие броеви ќе се ко-
ристат во сите делови на елаборатот. Со други зборови, 
најпрвин се нумерират групите и парцелите во главната 
маса на групите и парцелите, а преостанатите парцели 
веднаш се нумерират со парцелни броеви, по оној ист ред 
како што би биле нумерирани како групи. 

(7) Во случај на потреба, за групите од ставот 6 на овој 
член дозволено е да се обележуваат привремено со букви 
со редните броеви и тоа на следниов начин: 

В1 В2 ВЗ . . . ити.: води; 
Ж1 Ж2 ЖЗ . . . ити.: железници; 
П1 П2 ПЗ . . . ити.: јавни патишта; 
31 32 35 . . . ита.: заеднички објекти без средишна ли-

нија. 
Во скицата на поделбата на групи овие ознаки задолжи-
телно се внесуваат пред нумерирањето на групите и пар-
целите. 

Детални одредби за парцелите 

Член 35 

Парцелни броеви добиваат земјишта односно земјишта 
под објекти според натамошните одредби. 

1. Ако парцелата се граничи од сите страни со парцели 
на други корисници, сопственици или плодоуживатели, таа 
мора да се нумерира со парцелен број, без оглед на повр-
шината. 

2. Парцела во комплекс од повеќе делови земјишта со 
различна намена (култура) на ист сопственик, корисник или 
плодоуживател добива парцелен број ако има барем мини-
мум површина од 200 т 2 , а ако површината и е помала од 
тој минимум не добива сама број, туку во истиот комплекс 
се присоединува кон соседната парцела ако таа го има 
споменатиот минимум. Исклучок прават дворовите, на кои 
минимумот на површина не се применува. Ако во комплек-
сот нема ниедна парцела со пропишаниот минимум, сите 
парцели се соединуваат со знаци на припадноста и добиваат 
еден парцелен број. Таблите во плантажи добиваат оде лин 
парцелни броеви. 

3. Неплодни површини како што се: крш, голини, крај-
брежен појас покрај море, порошпта, песочини еродирани 
страни без вегетација, долови, бари без вегетација, лизгава 
земјишта онеспособени за култура, каменоломи, чакалишта, 
јагленокоп®, варџилници, суви речни корита исполнети со 
песок и со чакал и рудници — добиваат оделни парцелни 
броеви, а исто така и земјишта што не се искористуваат за 
земјоделски туку служат за други цели: патишта; пристани-
шта; железнички пруги, станици и постројки; воени објекти 
ако на плановите се претставени само со надворешна гра-
нична линија; постројки и објекти за одбрана од поплави 
или за наводнување и одводнување (насипи, канали, црпни 
станици и ел.); објекти што му служат на сообраќајот на ре-
ките и на пловните канали (сплавници, преводници и ел.); 
изградени и заградени спортски игралишта; панаѓуришта; 
пазари; скверови; улици; плоштади; училишни дворови; 
економски дворови на земјоделски организации; кругови на 
фабрики; гробишта; дворови на молитвени домови и слично. 

4. Природни водотеци (реки, рекички, потоци) и канали, 
ако се претставени со ширината во размерот, се нумерираат 
со одделни парцелни броеви. Водотеците спроведени низ 
труп на комуникациски објекти така што експропријаци-
ониот појас и трупот на објектот да не се прекинати, се 
нумерираат. по делови. Воденици заедно со приодите се 
нумерираат со одделни броеви, а воденичен јаз — по 
делови ако е спроведен низ самата зграда. Водотек што 
излегува од катастарската општина па во истата се враќа, 
за секој дел добива одделен број. 

5. При вештачки езера одделно се нумерираат: при-
роден водотек — по водата нагоре од езерото, вештачко 
езеро — во рамките на експропријационен појас, водотек — 
низводно од браната и објекти — според намената (одделно 
браната со уредите и постројките за искористување на 
водата во електростопанството и во водостопанството, 
а одделно уредите за речниот сообраќај — сплавници, 
преводити). 

6. Со парцелен број се нумерираат езера, рибници, 
јавни бунари и поилишта, заедно со пристапното земјиште 
за користење, и острови на езера и на реки ако се над сред-
ниот водостој и се обраснати со вегетација. 

7. Ако границата помеѓу две катастарски општини ја 
претставува вцртана средишна линија на природен водотек, 
секој дел од тој водотек посебно се нумерира во односната 
катастарска општина, од тромеѓа до тромеѓа. 

8. При крстосување на природен и вештаки водотек 
првенство има природниот водотек и тој добива еден 
парцелен број, додека вештачкиот водотек се нумерира по 
делови. 

9. На пристаништа добиваат одделни парцелни броеви 
кејови, лукобрани, гатови, мола и заградени простори за 
лучки погон. 

10. Железнички пруги со земјиштето во границите на 
експропријациониот појас добиваат одделни парцелни бро-
еви, и тоа пруга на главен правец, евентуално со станицата, 
и секоја од другите пруги — според правците, односно 
називите. 

11. Пат како парцела се зема во границите на експро-
пријациониот појас како целина. Ако е пресечен со водотек, 
деловите на патот добиваат посебни парцелни броеви без 
оглед на категоријата, освен во случајот што е споменат 
во точката 4 на овој член (непрекинат труп и експропри-
јационен појас). 

12. При крстосување и пресекување на патишта од 
различни категории првенство во нумерирањето со парцели® 
броеви е определено со категорија според принципот: пат 
од повисока категорија го сече патот од пониска категорија 
на делови што се нумерираат со посебни броеви. 

13. При крстосување на железничка пруга и пат првенство 
во нумерирањето има оној објект чиј експропријационен 
појас не е прекинат со крстосување. 

14. Уредено место за задржување на возила надвор од 
експропријациониот појас на патот добива посебен парцелен 
број. 

15. Патишта од постојан карактер, во рамките на еден 
посед, се нумерираат како и јавните патишта. 
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16. Не се нумерираат патишта од привремен карактер, 
патеки и ендеди, туку тие со знак на припадност се врзуваат 
за парцелата на која и припаѓаат. 

17. Заедничкиот пат помеѓу две катастарски општини 
се нумерира посебно во секоја катастарска општина, и тоа 
по делови од тромеѓа до тромеѓа. 

18. Улица се нумерира со еден парцелен број по целата 
должина за која носи ист назив ако не е пресечена со плоштад 
или со поважна сообраќајница, во кој случај се нумерира 
по делови. 

19. Плоштади и скверови се нумерираат како парцели. 
20. Јавен парк со сите патеки и објекти што му служат 

добива само еден парцелен број. Зградите во парковите 
што служат за друга намена се нумерираат секоја со одделен 
парцелен број. 

21. Национални паркови и резервати, како и шуми што 
служат за посебна намена, добиваат, по правило, посебни 
парцелни броеви, па и кога се наоѓаат во склопот на шумски 
комплекс. 

22. Просеци што му служат на шумското стопанство 
во шумите не се нумерираат туку со знак на припадност се 
врзуваат за парцелата на која и припаѓаат, а оние што се 
експроприрани за други намени (на пр. за далноводи) 
добиваат одделни парцелни броеви. 

23. Земјиште под зграда на парцела од ист корисник, 
сопственик или плодоуживател не се нумерира со одделен 
парцелен број, туку се соединува со парцелата на која лежи 
зградата. 

24. Земјиште под зграда на парцела од друг корисник, 
сопственик или плодоуживател (супередификат) се нумерира 
со одделен парцелен број. 

25. Спорен дел на парцела не добива парцелен број, 
туку се присоединува кон парцелата на корисникот. 

26. Делови од парцела формирани со цртеж на кон-
кретни знаци за објекти на снимање се соединуваат со 
знаци на припадност, како на пр. делови формирани со 
линии на земјениот труп од објекти, материјални ровови, 
ѕидови, светларници, танци, ровови, тротоари, тревници, 
базени, брегоутврди, напери, нафтоводи, водоводи, ендеци, 
патеки и ел. (член 23 став 9). На оските на железнички пруги 
и на мостовите над води не се ставаат знаци на припадност. 

27. Столбишта покрај згради на земјиште од ист соп-
ственик, корисник или плодоуживател, како и тераси фунди-
рани на земјиште заедно со столбиштето, прават составни 
делови на зградата и во цртежот на планот се присоедину-
ваат кон зградата со знак на припадност, а и површината 
нивна влегува во површината под зградата. 

Ред при нумерирање на парцелите 

Член 36 

(1) Редот при нумерирањето на парцелите во врска со 
системите на поделбата на групите А и Б се определува 
како што следува, имајќи ги предвид и одредбите на чл. 31 
до 36 на овој правилник. 

/. За системот А 
1. Пргд другите, одејќи редум по групите, се нумерираат 

оние парцели што се наоѓаат цели во група. 
2. По парцелите наведени под 1, со наредните броеви 

се нумерираат парцели ге — објектите што се провлекуваат 
низ две или повеќе групи, и тоа редум по следните групи: 

а) води; 
б) железници; 
в) јавни патишта и 
г) заеднички објекти без средишна линија. 

При тоа се оди редум по листовите, а на секој лист и во 
секоја група првенство има парцелата чиј крај лежи нај-
далеку кон север. 

//. За системот Б 

Во системот Б се оди редум по групите, па со тоа веќе 
е определен текот на нумерирањето на парцелите, т.е. 

1) во првиот зафат ќе добијат броеви сите парцели 
што се во одделни групи; и 

2) потоа ќе се нумери раат парцелите — објектите — 
со последните броеви и редум по групите како што е наве-
дено во претходниот оддел за системот А точка 2 под а) до г). 

(2) Нумерирањето во групите почнува со бројот 1 во 
групата број 1 појдувајќи од север, па во редовите наизме-
нично од исток кон запад, или обратно. 

(3) При нумерирањето на парцелите треба да се придр-
жуваме и кон следните упатства: 

1. Во поседите со повеќе парцели од ист сопственик, 
корисник или плодоуживател парцелите се нумерираат во 
рамките на тој посед, почнувајќи со дворот ако и тој се 
наоѓа во тој посед. 

2. Во густо изградени блокови на населби нумерирањето 
почнува од еден агол на северниот дел, па продолжува во 
редот на парцелите што излегуваат на истата улица, и 
така редум обиколувајќи го блокот до парцелата со 
почетниот број во тој блок. 

3. Во градежните блокови од општествена сопственост 
со згради без посебни дворови, ако и земјиштата под 
зградите се нумерираат со одделни парцелни броеви (член 
35 точка 24), прво ќе се нумерира земјиштето на блокот 
што ги опфаќа зградите, а потоа со одделни броеви земји-
штата под зградите, при што треба да се придржуваме кон 
редот кој би му одговарал на оној од претходната точка 
на овој став. 

4. Секогаш кога е можно, барем на секој лист на планот, 
треба да се настојува нумерирањето при преминување од 
група во група да биде поврзано, така што парцелата со 
последниот број од претходната група да биде соседна 
или барем во близината на парцелата со почетниот број 
во наредната група. 

Постапка прв нумерирање па парцелите 

Член 37 

(1) Броевите на парцелите на листовите на планот се 
испишуваат прво со молив, а во скините на деталите со 
црвен туш (цинобер) со цифри што им одговараат на оние 
од Топографскиот клуч, во приближна големина. Не е 
дозволено во броевите со повеќе цифри да се испишуваат 
само двете последни. Исто така не треба бројот да се 
испишува со молив на место каде што подоцна ќе се испи-
шува дефинитивно, со туш. 

(2) Ако парцелата се простира на повеќе листови на 
планот, нејзиниот број мора да биде запишан за секој 
дел на секој лист, што важи согласно и за скици те. 

(3) Линијата на писмото за парцелните броеви е, по 
правило, паралелна на у-оската, но во долгунести и тесни 
парцели може да биде паралелна со правецот на пружањето 
на парцелата, при што важат истите правила од Теле-
графскиот клуч како и за испишување на куќните броеви. 
Ако бројот не може да се запише во парцелата или во дел 
од парцелата, дозволено е да се запише надвор, а со цртичка 
да се укаже на парцелата на која и припаѓа (слика 56б). 
Во случај на непрекинато картирање на повеќе катастарски 
општини за заеднички објекти обата броја на иста парцела 
се запишуваат секогаш паралелно на рабовите на објектот. 
Кај пошироки, ако можат да се поместат, обата се запи-
шуваат внатре, секој покрај работ до атарот на онаа ката-
старска општина во која и е даден овој парцелен број 
(слика 56а). Кај потесни објекти парцелниот број ќе се 
запише однадвор, секој во атарот на онаа катастарска 
општина во рамките на која делот на објектот добил број 
(слика 56б). Броевите од иста парцела овде треба да се 
запишуваат безусловно еден наспрема друг, а освен тоа, 
да се запише и скратеницата »заедн.«. По исклучок се 
дозволува да се запише бројот на парцелата и надвор од 
корисниот простор на листот на планот, покрај самата 
рамка паралелно со рамковната линија. 
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(4) Напоредно со нумерирањето на парцелите ќе се 
ставаат и знаци на припадност каде што тоа е потребно, 
во планот со молив а во скиците со црвен туш. Погре-
шно ставените знаци на припадност во плановите ќе се 
отстранат а во екипите ќе се поништат со црвен туш со 
две паралелни цртички (1 до 1,5 mm). Ако за некоја парцела 
постои сомневање дали има или нема минимум површина 
од 200 т 2 (член 35 точка 2), ќе се пресмета нејзината 
површина со најпогодна метода. 

Сл. 56а Сл. 566 

(5) По нумерирањето на парцелите во една група, 
веднаш во екипата на поделбата на групи ќе се внесат 
податоци за парцелите во таа група. Броевите на парцелите 
што се нумерираат со последните броеви во катастарската 
општина (член 36 став 1) се внесуваат во екипата напоредно 
со нумерирањето на листовите (член 33 став 2 точка 6). 

(6) По завршеното нумерирање на парцелите броевите 
на парцелите на планот задолжително ќе се споредат со 
броевите на екипите на деталите и во екипата на поделбата 
на групи, па ако е потребно ќе се усогласат пред да се 
испишат на планот со туш. 

III. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ 

Општи одредби 

Член 38 

(1) Кон определување на површините може да се при-
стапи откако ќе се извршат сите овие дејствија: детаљот 
исцртан на плановите со туш, извршени се поделба на 
групи и нумерирање на парцелите, броеви на парцелите 
испишани се со туш на плановите и на скиците на деталите, 
изработена е скица на поделбата на групи за катастарската 
општина, споредени се броеви на парцелите на плановите 
и на скиците, и, по можност, теренски исправки извршени се 
и спроведени во плановите. Сето ова важи и за случаите 
кога се обработува само еден дел на катастарската општина. 

(2) Без оглед на методата со која се определуваат повр-
шините на парцелите, секогаш на листовите делумно 
пополнети со цртеж ќе се определи површината »со цртеж« 
и онаа »без цртеж«, и тоа: 

1) при користење на метода графичка, комбинирана, 
како и нумеричка од оригиналните мери: по пат на гранични 
квадрати, односно и на гранични трапези на листови со 
шестаголна односно трапезеста рамка; 

2) при сметање од правоаголни координати: исто така 
од правоаголните координати на темињата на листот, од 
преломните точки на граничната линија на цртежот и од 
пресекот на фронтовите на оваа линија со рамката на 
листот (точка »F«, член 5 став 1 под 6 и упатство Ad (1) кон 
тој член). 

(3) Деформациите на ликовите во рамнината на проек-
цијата нема да се земаат предвид при определувањето на 
површините, како ниту реакцијата на ниво на морето за 
оригинални мери. 

(4) Вкупната површина на листот со трапезеста рамка, 
како и површините на граничните трапези се сметаат два-
пати, според упатствата од членот 47 на овој правилник, 
врз основа на дадените координати на темињата, сметајќи 
го ликот на граничниот меридијан за права линија во 
границите на еден лист на карта со размер 1 : 25 ООО. 

Методи 

Члан 39 
(1) Површините можат да се определуваат со следните 

методи: 
1) со нумеричка, и тоа: 
а) од мерите на теренот — оригинални мери — редуци-

рани на хоризонт, ако се исполнети условите површините 
да можат да се сметаат според правилата на планиметри-
јата и 

б) од правоаголни координати на преломните точки 
на граничната линија на подрачјето или на парцелата, 
пресметани од оригиналните податоци на снимањето; 

2) со графичка, т.е. од податоците земени од планот, 
во даден размер, односно со мерење на самиот план, и тоа: 

а) од величините измерени на планот; 
б) од правоаголник координати на преломните точки 

на граничната линија добиени од планот, т.е. измерени со 
размерник или очитани на инструмент за фотограметриско 
картирање; 

в) од податоците добиени со планиметри: поларни или 
кончени;и 

3) со комбинирана — графичко-нумеричка — кога некои 
податоци се добиени со^ директно мерење, а другите од 
планот. 

(2) Како општо правило важи: површините на ликовите 
во правилна форма, без оглед на големината, задолжително 
се определуваат според правилата на планиметријата: од 
мерите од планот, со комбинирана метода или од ори-
гиналните мери. Посебно ова важи за ситните парцели 
(став 4 на овој член), а ќе се применува и на деловите на 
парцели. 

(3) За сметање од оригиналните мери важи следното: 
1. Површината на правоаголник дозволено е да се 

смета со меѓусебно множење на средните вредности на 
должината и широчината, под услов разликата на должи-
ните на спротивните страни да не го преминува дозволеното 
отстапување за таа должина за двојни мерења со лента 
од 20 m на обичен начин. Овде е доволно со метални три-
аголник да се испита дали се аглите прави, а кај косоаголен 
паралелограм дали спротивните страни му се меѓусебно 
паралелни. Ако отстапувањето е забележливо ќе се постапи 
според точката 2 на овој став. 

Сл. 57 

2. Дозволено е за ромбоидните парцели или табли да 
се конструира височината »ћ« и истата да се пресмета 
од должината на страната »ѕ«, измерена директно и реду-
цирана на хоризонт, и од отсечокот »а«, измерен на планот 
(слика 57), но под услов за дадениот однос а/ѕ должината 
на страната »ѕ« да не ги преминува вредностите од Табли-
цата 7. Во тој случај височината »ћ« се смета според 
формулата 

а2 

h = s - — , 

а во противно височината »ћ« мора да се измери директно, 
на терен. Односот а : ѕ се смета со логаритмар во форма 
1 : m (m = ѕ : а), а m се заокружува на цел број. 



Страга 226 — Број в 

(4) За Iрафичко определување на површините важат 
следните одредби: 

1. Со поларни планиметри можат да се определуваат 
површините на ликовите од неправилна форма што ги 
имаат барем минималните величини наведени во Таблицата 
8, за дадените податоци »g« на планиметарот и за разме-
рите на плановите. Површините помали од овие ќе се опре-
делуваат или од мерите од планот, или со кончени плани-
метри. Не е препорачливо со поларен планиметар да сс 
определуваат ниту површините на парцели со должина 
која изнесува десегокатна просечна широчина на парце-
лата или повеќе. Површината р се смета според образецот; 

р g ' (b*—bp) 
каде што е: g — податок од нониусот на плаииметарот во т 2 ; 

bz, bj, —читања на бројникот и на ноииусог, и тоа: 
завршно (z) и почетно (р). 

При тоа вредноста на податокот од нониусот на бара-
банот не смее да биде поголема од долу наведените: 

од планот, треба дадените и конструирани величини да 
сс комбинираат така што да се добијат два независни 
резултата; 

3) во комбинираната метода се постапува како под 
точката 2 на овој став. 

(6) При двојно определување на површините, за конечен 
резултат се зема простата аритметичка средина. 

(7) Во поглед на методата на сметањето на површините, 
треба да се постигне уедначеност во одделни целини. 
Површините на граничните квадрати за една катастарска 
општина или за градежен реон, треба да се сметаат сб 
со иста метода, а по правило исто така и групите парцели, 
како и самите парцели — колку што е тоа можно. 

(8) За сметање на површините од правоаголник коорди-
на ги важат посебните одредби (член 41). 

(9) При изнајдувањето на дозволените отстапувања во 
Таблицата 9, износите на дадените површини се заокру-
жуваат на ари. 

Дозволени отстапувања за двојни мерења 

Член 40 

(1) Апсолутната вредност на разликата помеѓу два 
резултата за една иста површина добиена со графичка 
метода (со планиметри или од мерите од планот) не смее 
да го премине дозволеното отстапување A p g r a f . според 
следниот образец 

Поларните планиметри, во поглед исправноста на подато-
ците што ги даваат, треба секој работен ден еднаш да се 
проверат со контролно ленирче или инаку на позната 
површина. 

2. Со кончени нланимсгри се определуваат површините 
под минимумот од точката 1 на овој став, а потоа и повр-
шините на долгу вести парцели, како што се: водотеци, 
комуникациски објекти (пловни канали, патишта, железни-
чки пруги), насипи, заштитни шумски појаси и ел. 

3. При сметањето на површините од мерите од планот 
во цртежот се конструираат, по потреба, и другите еле-
менти и се измеруваат со размерник. Главно се применува 
раставување на ликовите со дијагонали на триаголници 
и конструкцијата на височините во однос на дијагоналата 
како основица. Ако за паралелограмите површината се 
смета со множење на должината и широчината, претходно 
треба да се провери со метални триаголник дали овие 
ликови ги исполнувааат планиметрискитс услови барем 
во границите на графичката точност (дивергенцијата на 
спротивните страни во поглед на паралелизмот да не биде 
забележлива). 

4. Од правоаголник координати очитали на планот 
ќе се сметаат површините ако се оцени дека таа постапка 
е поекономична од другите (на пр. големи површини а 
релативно мал број точки на преломите на граничната 
линија). 

5. При користење на комбинираната метода треба да 
се придржуваме кон правилата респектнвно во однос на 
графичкиот и иумеричкиот дел на операцијата. По правило, 
оваа метода се применува на парцели со директно измерени 
челни (пократки) фронтови. 

(5) При определувањето на површините, секоја мора 
да биде определена двапати, и тоа: 

Ј) при сметањето од оригинални мери ќе се изврши 
контролно сметање на една табла (скупина) исто така 
нумерички; 

2) при работа со поларен планимстар, за второто 
сметање се менува положбата на полог односно на кра-
ковите (компензациони планиметри), а при употреба на 
хончсн планиметар — му се менува положбата со мало 
преместување номс/у обете мерења. Ако сс смета од мерите 

каде што р е дадената површина во квадратни метри, 
а и дозволените отстапувања се добиваат во квадратни 
метри и се земаат од Таблицата 9. За парцелите во издол-
жена форма дозволеното отстапување може да се земе 
не за дадената површина р на парцелата, туку за површината 
р на правоаголникот што има периметар 2ѕ еднаков со 
периметарот на дадената парцела. Овој периметар се 
добива од податоците од планот, па за истиот од Табли-
цата 9-Б се зема површината р' и за оваа од Таблицата 9 
се бара дозволеното отстапување. Во Таблицата 9-Б пери-
метрите се пресметани под услов просечната должина 
на парцелата да ја преминува четирикатната широчина, 
според образецот 

2 ѕ 5 ( р. 

ПРИМЕР 

Парцела во издолжена форма (просечната должина и 
широчина изнесуваат 280 m и 40 т ) има обем 640 т , а 
површина 11 320 т 2 . За обемот од 640 m од Таблицата 
9-Б се добива р' ==-164 а. За размер 1 : 2 500 од Таблицата 9 
и за површина од 164 асе добива дозволеното отстапување: 

додека за фактичната површина од 113 а тоа би изнесувало 
186 ni2. 

(2) При определувањето на површините со комбинирана 
метода дозволеното отстапување на два резултат а не смее 
да ја премине половината на дозволеното отстапување 
од ставот 1, т.е. 

Др komb.^0,5 Ар g[At. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 февруари 1970 
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но во овој случај за издолжувањето на парцелата не 
може како аргумент да се зема површината според пери-
метрот (обемот), туку фактичната површина на парцелата. 

(3) Ако површината р може од оригиналните мери да 
се определи на два независни начина тогаш апсолутната 
вредност на разликата помеѓу двата резултата не смее да 
го премине дозволеното отстапување 

4 ^ 

Ар orig. = 0,0265 |/ р* (Таблица 10) 

што се зема од Таблицата 10 

Сметање на површините од правоаголен координата 

Член 41 

(1) При сметањето на површините од правоаголник 
координати на некое подрачје, поделбата на ова подрачје 
на групи, нумерирањето на групите и парцелите и изработу-
вањето на скица на поделбата на групи се вршат, во начело, 
како и при определувањето на површините со другите 
методи, со тоа што да можат да се земаат и значително 
поголеми групи, но и под услов тие да можат да се созда-
ваат само според системот на слободно создавање групи 
— според системот А (член 32 став 2). Ако за сметање на 
правоаголните координати на точките на деталите се ко-
ристат податоци на ортогоналното снимање, овие коорди-
нати се сметаат според одредбите на членот 126 од Пра-
вилникот за државниот премер — 11 дел. 

(2) Броевите и ознаките за одделните точки на деталите 
со пресметаните координати се преземаат во сметањето 
на површините онакви какви се во образецот 25. Инаку, 
овие точки сс нумерираат по следниот ред: 

1. Од северната страна на групата бр. 1 сс почнува со 
бројот 1, па се обиколува најпрвин граничната линија — 
кон гура — на таа група и преломни го точки сс нумерираат 
редум, одејќи во правецот на движењето на стрелките на 
часовникот, до последната точка на контурата. Потоа на 
ист начин се продолжува со следниот број од парцелата 
бр. 1 во таа група давајќи им броеви само на оние пре-
ломни точки што не биле опфатени при нумерирањето на 
Јочките на гранична га линија на групата. Натаму се про-
должува со нумерирањето за парцелата бр. 2 работејќи 
по истиот принцип, така што секоја преломна точка да 
добива само еден број, и така се продолжува по парцелите 
до завршувањето со групата бр. 1 — за сите парцели на 
таа група, по редот на нивните броеви. 

2. По групата бр. 1 се преминува на групата бр. 2 и на 
парцелите во неа, и така низ сите групи по редот на бро-
евите на групите, додека сите преломни точки во подрачјето 
не добијат броеви. 

(3) На граничната линија на подрачјето мораат да се 
внесат во сметањето и да се нумерираат и пресеците F на 
одделните фронтови со рамковните линии на листовите, 
додавајќи ја кон бројот и ознаката »F« (член 5 став 1 
точка 6). 

(4) Нумерирањето во сето подрачје тече непрекинато, 
без оглед на бројот на цифрите. 

(5) Ако површините се сметаат од координатите само 
за одделни табли парцели (на пр.: блокови во населба, 
табли во комасациона грамада и ел.), тогаш се нумерираат 
само преломните точки на контурите на тие табли, а одејќи 
по групите редум. 

(6) Покрај поделбата на групи, целокупното подрачје 
се изделува на сектори и овие се нумерираат со римски 
цифри. Еден сектор опфаќа повеќе групи, но само цели, 
а пожелно е низата на броевите на групите во еден сектор 
да не се прекинува. Границите на секторот се обележуваат 
во скицата на поделбата на групи со жолт туш (0,5 mm), 
а со црвен се запишуваат броевите (6,0 mm во круг dmin = 
= 10,0 mm). 

(7) Површината на секој лик во комплекс: целокупното 
подрачје — сектор — група — парцела се смета, во начело, 
еднаш, и тоа во квадратни сантиметри (т.е. во метри квад-
ратни со 4 децимални места). Површините се контро-

лираат така што збирот на површините на ликовите на 
една табла да мора да биде еднаков на површината на 
ликот идентичен на таа табла. 

(8) Површината на целокуното подрачје се добива како 
збир на површините на полните листови и на деловите со 
цртеж на граничните листови, на оние листови што ги 
пресекува граничната линија на подрачјето. Оваа површина 
се контролира така што за секој лист на детаљот се смета 
површината со цртеж и онаа без цртеж и збирот мора да 
биде еднаков со дадената — номиналната (»теориската«) — 
површина на листот. Површините на другите ликови и 
табли мораат да ги исполнуваат следните услови: 

За секторите Ѕ: [Ѕ] = површина на 
подрачјето 

за групите g во секторот Ѕ: [g] = S и 
за парцелите р во групата g: [p] = g. 

Ако некој од членовите на овие еднаквости е добиен во 
вид на декадно дополнение, збирот мора да им биде еднаков 
на нула. Ако се утврди неслагање, макар и во една единица 
на четвртото децимално место, мора да се пронајде грешката 
и податоците да се исправат со повторно сметање (рабо-
тејќи при тоа со онаа координатна разлика што не е кори-
стена во првото сметање). При повторното сметање коорди-
натите не смеат да се препишуваат од образецот на сме-
тањето на површините, туку мораат повторно да се земаат 
— непосредно од списокот на координатите, т.е. од обра-
зецот 25. 

(9) Откако ќе се постигне согласување во сите табли, 
површините ќе се заокружат на цели метри. Евентуалните 
разлики во таблите поради заокружувањето ќе се распо-
делат на оддслшгте ликови (сектори, групи, парцели) во 
табла, и тоа на наЈЈОлемите. Заокружените поправени 
површини на парцелите се внесуваат во списокот на површи-
ните на парцелите. Површините под згради и култури 
под минимумот се определуваат со една од другите методи 
која е и самата нумеричка или која по точноста стои нај-
блиску до нумеричките методи (од оригиналните мери, 
од мерите од планот и комбинирана). 

(10) Се смета во образецот Рух според упатствата на 
овој член. 

Ad член 41 
Површината р на еден лик во кој прсломпите точки Т| 

на граничната (контурната) линија имаат правоаголен 
координати yi, xi во координатниот систем на премерот, 
се смета од тие координати според обрасци гс 

Р = '[yi(Xi-i — Xi+i)lT и л и ~ f x i (У1-1—У1+1/]" • L 4 

На смсгачка машина негативната вредност за површината 
се добива во форма на декадно дополнение. 

Текот на сметањето е следниот: 
1) во образецот за сметање се запишуваат редум бро-

евите на точките, одејќи во правецот на движењето на 
стрелките на часовникот, со ознаките — ако ги имаат, 
како и правоаголните координати За овие последниве не 
се запишуваат цифри што се повторуваат во ист поредок 
на повисоките декадни места. На крајот ќе се повторат 
податоците за првата и нареднава, втората точка (на пр.: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2); 

2) според наведените обрасци површината на ликот 
се добива како збир на производот на ординатата (односно 
апсцисата) на секоја контурна точка (индекс >>\Ќ) со разли-
ката на апсцисите (односно ординатите) н^'претходната 
(индекс »i—1«) и наредната точка (индекс »i + 1«), одејќи 
по контурната линија на ликот. За тоа се помогнуваме 
со шаблон со исечени окненца во кои паѓаат во образецот 
за сметање запишаните податоци (слики 58а и 58б); 
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Множење на ординатите со разликите на апсцисите 

Сл. 58а 

3) постапката на сметањето на машина, за случај да 
се множат орд инат ите со разликите на апсцисите, е 
следната: 

а) шаблонот се поставува така што на местото на мно-
жителот да се наоѓа ординатата на втората точка одозгора 
(У2), а во окненцата: 

десно горе, како минуенд, апсцисата на претходната 
точка (xi); 
десно долу, како суптрахенд, апсцисата на наредната 
точка (х3); 
б) на машина, напразно, со вртење на рачичката на 

бројачог на вртењата (бројач, број ник) се наместува суптра-
хенд (х3); 

в) во поставникот со дејство преку тастатура сс уфрла 
во машината множителот (у2); 

г) со рачичката се дејствува на бројникот додека на 
него супграхендот не сс преобрази во минуенд (xi), со што 
множителот е помножен со дополнение на суптрахендот 
до минуендот, всушност, е помножен со разликата (xi—х3); 

д) се поништува множител от (лево окненце) и, не гибај ќи 
го резултатот, шаблонот се поместува за еден ред надолу, 

па со вртење на рачичката напразно претходното дополнение 
во бројникот се преобразува во наредниот суптрахенд (х4); 

ѓ) со дејство на тастатурата се уфрла најпрвин множи-
телот (Уз), а со вртење на рачичката суптрахендоЈ (х4) 
се преобразува во минуенд (Х2), и така натаму, не гибајќи 
го резултатот, се смета до крајот сб додека во долното 
окненцс десно не се покаже празно поле. Во резултатот 
сс наоѓа двојна површина на целокупниот лик; 

4) за второто сметање шаблонот се обрнува во положба 
како на сликата 58б и постапката тече исто така како во 
точката 3 (само наместо »десно« ќе биде »лево«, а »у« 
и »х« си ги менуваат местата). Двојната површина но 
резултатот е негативна, во машината во вид на декадно 
дополнение (оваа собрана со првиот резултат мора да 
даде нула). 

П Р И М Е Р 

За парцелата на сликата 59 дадени се правоаголник 
координати за темињата 1 до 6, од кои треба да се пресмета 
површината »р« на парцелата 

Точка 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 

2 р -
[ х - Д у ] -

У 
385,08 
583,84 
666,04 
779,68 
532,72 
220,47 
385,08 
583,84 

259 992,2664 
Х9 740 007,7336 
р - 129 996 тп2 

х 
688,46 
400,42 
457,14 
292,40 
122,22 
574,86 
688,46 
400,42 

Сл. 59 

Во образецот PVx конечниот резултат, контролата со 
декадното дополнение и површината заокружена на квад-
ратни метри се запишуваат непосредно под списокот на 
координатите на темињата. Фактично во машината смстков-
ните операции го имале следниот тек: 

583,84 • (688,46—457Д4)—13 50 53,8688 
+ 666,04 • (400,42—292,40)=20 69 99,5096 
+ 779,68 - (457,14—122,22)=46 81 29,9352 
Н- 532,72 • (292,40—574,86)=31 76 57,8440 
4- 220,47 " (122,22—688,46)=20 28 18,9112 
+ 385,08 • (574,86—400,42)=25 99 92,2664 

но од сето во образецот на сметањето се запишува само 
крајниот резултат. 

Забелешки за заокружувањето 

Максималната грешка на заокружувањето Az на збирот 
од п собирот!, во децималниот систем, изнесува 

Дг ; ± 5 • 10' ~1 • VЗл | (Таблица 11) 

каде што е т — експонент на основата 10 на местото каде 
што се врши заокружување. Ако се заокружува на квадратни 
метри г —0, па образецот гласи 

А ^ 035.) /Зп. ' 

При споредување на збирот на површините на ликовите 
во таблата со заокружената површина на таблата, ако 
површините се сметаат од правоаголник координати и . 

Множење на апсцисите со разликите на ординатите 

Сл. 58б 



Петок, 20 февруари 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 8 — Страна 65 

се сооираат заокружени на квадратни метри, важат следните 
обрасци за дозволените разлики: 

За подрачјето и секторите: А* 0,5 \'з (L-f Ѕ) L-број на гра-
ничните л а -
стови; 
Ѕ-број на сек-
торите; 

За секторот и групите: Az 0,5 \r3 (g+1) g-број на гру-
пите; 

За групата и парцелите: А* =^0,5 \ У (п~И) n-број на пар-
целите. 

Дозволените разлики Аг прм заокружувањето на квад-
ратни метри се наоѓаат во Таблицата И за аргументот к, 
каде што k е поткорена вредност во претходните обрасци, т.е. 

k = 3 (L + Ѕ) 
или k ^ 3 (g -f t) 
или k = 3 (n -f 1). 

ПРИМЕРИ 

1. Меѓу листовите на градежниот реон има 25 гранични, а 
сектори има се на се 7. Апсолутната вредност на разликата 
помеѓу површината на реонот и секторите заокружени на 
квадратен метар, може да достигне 

А/-0,5^3Т25 Г7)-5ш2 (во Таблицата 11 за k 96). 
2. Во групата има 84 парцели. Разликата (како во примерот 1) 
може да достигне 

А, 0,5 I7 3.85 8 ni2 (k 255). 

IV. ИЗРАМНУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ 

Општи одредби 

Член 42 

(1) При определувањето на неизрамнети површини на 
табли и делови во нив, поредокот во сметањето е слободен 
и меѓусебно независен. Тој ќе се сообрази кон условите 
во сама га поделба на работата. Така на пр. најпрвин можат 
да се сметаат површините на парцелите, потоа на групите 
и на крајот — на граничните квадрати, или поинаку. Меѓутоа, 
во израмнуваното мора да се оди од поголемите целини 
кон помалите, т. е. најпрвин се израмнуваат на пр. гранич-
ните квадрати на листовите, потоа врз основа на листовите 
— групите и на крајот — парцелите во рамките на израм-
нетите групи. Ако на листовите со шестаголна рамка се 
појават гранични трапези, на истите согласно ќе се при-
менуваат одредбите за граничните квадрати. 

(2) Дадената основа за израмнување на површини е: 
1) при првото по ред определување на површината 

»со цртеж« и »без цртеж« во еден граничен квадрат: номи-
нална (»теориска«) површина на тој квадрат во дадениот 
размер; 

?) за групи парцели и нивните делови на листот делумно 
исполнет со цртеж: израмнета површина на делот »со 
цртеж« на листот; 

3) за групи парцели и нивни делови на полн лист: 
номинална површина на полн лист, која изнесува: 

За размер 
Димензии на ко-

рисната површина 
на листот 

Површина 
што ја претставува 

во природа 
ha а пт2 

1: : 500 75 х 50 (cm) 9 37 50 
1: 1 ООО 75x50 37 50 00 
1: 2000 75x50 150 00 00 
1 :2 500 90x60 337 50 00 
1 : 5 ООО 45x60 675 00 00 

За листови со размер 1 :5 ООО со шестаголна рамка, повр-
шината на полниот лист се пресметува како површина на 
два трапеза, според површината меѓусебно еднакви. При 
тоа ординатите на рамковните точки Mi и М2 мораат да 
бидат определени на сантиметар (член 5 став 1); 

4) за парцели во група цела на листот: израмнета 
површина на групата; 

5) за парцели и делови парцели во дел на група на 
листот: израмнета површина на тој дел на групата. 
Површината »со цртеж« на листот е еднаква со збирот на 
полните квадрати и израмнетите површини »со цртеж« 
во граничните квадрати. Тоа важи и за празните квадрати 
и за деловите »без цртеж«. Вкупниот збир на површините 
»со цртеж« и на оние »без цртеж« мора да ја даде површи-
ната на полниот лист (контрола). 

(3) Принципот за дадената површина како основа за 
споредување и израмнување гласи: порано исправно опре-
делената површина се презема за другите определувања 
како дадени, и не може да се менува туку само да се контро-
лира. Исклучоци прават: откривање на груба грешка и 
случај на обнова на премер. 

(4) При сметањето на површините од правоаголните 
координати нема израмнување, туку се вршат контролни 
сметања (член 41). 

Определување на отстапувањата 

Член 43 

A. Лоста ика на листови без Промена на димензиите 

(1) Отстапувањето f помеѓу збирот на ^израмнетите 
површини [р'Ј на ликовите во една табла и дадената повр-
шина р на таа табла, како основа за израмнување (член 42), 
се определува како вредност на разликата според следниот 
образец: 

f - p - i p i . и 

B. Постапка на листови со осетна промена на димензиите 

(2) Во овој случај до отстапувањето f се доаѓа со сметање 
според обрасците: 

f Р—([pu] + А [рц]) Р—[р'ј 

А [ри] ~ и0 • [ри] 
AFU mm 

U0~ ~ 
FHst mm 

каде што е: 

[Ри! 

= mU 'AFumm2; mu 
1 

Fiist mm2 

2) 

2') 

2") 

•— збир на површините на ликовите во таблата 
изменети поради промена на димензиите на 
листот (»усух«); 

А [pu] — поправка на вредноста [pu] за да се ослободи 
од влијанието на усухот; 

и« специфична промена на површините на листот 
поради усух (неименуван, апсолутен број); 

А Fu — фактична промена — прираст — на површината 
на листот поради усух; 

Fu — површина на корисниот формат на листот и 
niu — модул на површинската промена на листот 

поради усух. 
Отстапувањето f мора да се определи заради оцена на 
точноста на површините на листот. Делот на отстапувањето 
f u и тоа 

fu P - [Pul 3) 
е т. нар. вкупно отстапување, кое содржи и влијание на усух. 

(3) Поправката А рц или А [рЈ, за некоја површина 
ри ИЛИ [ри], заради исклучување на влијанието на усухот 
се добива, воопшто, според образецот 

А Р И - Мо ' Ри ИЛИ А [Р И 1 - И 0 ' [Ри]. 2') 
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Поправката во m2 за 1 ha изнесува: 

А Ри m2/ha = ио • 104 гп2/ha, 4) 

а за 1 a: A ри m 2 /a = u0 • 102 m 2 /a . 

(4) Проверувањето на димензиите на рамката на листот 
се врши секој работен ден задолжително, на почетокот, 
во средината и на крајот на работното време, според 
постапката опишана во упатствата кон овој член. 

(5) Основната величина од која се тргнува при опреде-
лувањето на другите вредности е промената А F u на листот. 
Специфичната промена и0 треба секогаш да се определи 
на два начина. Сето сметање се спроведува според упат-
ствата кон овој член. 

(6) Специфичната промена и0 има ист знак како факти-
чната промена на површината на листот A Fu , а истото 
важи и за поправките А ри на одделните површини, т.е. 

Ad член 43 

или фактично, тоа е коефициент на специфичната промена 
на површината на листот ако оваа поради усух се промени 
за 1 mm2, и тоа без оглед на знакот. За одделните формата 
mu изнесува: 

формат (cm): 9 0 x 6 0 7 5 x 5 0 4 5 x 6 0 65,85x52,68 

m u - 1 0 ~ 6 - 1 , 8 5 1852 . . 2 ,666667 . . 3 , 7 0 3704 . . 2 , 8 8 2693, 

Специфичната промена и0 е еднаква на производот од 
фактичната промена А F u (во mm 2 со знакот !) и модулот 
mu т.е. 

Uo — mu • A Fu (mm2, в. обр. 2) 

Определување на фактичната промена А Fu на површината 
на листот 

1. Со прецизен метален ленир ќе се измерат сите четири 
рамковни страни на листот на десетти дел од милиметар 
и ќе се добијат вредностите: 

каде што индексот »и« означува дека должините Ly , односно 
Lx , претрпеле промена (»усух«), а индексите »ѕ, ј, z, « се 
однесуваат на страните на рамката и тоа: северна, јужна, 
западна и источна. 

2. Се формираат аритметички средини 

5) 

3. Се пресметуваат линеарните деформации »и« во 
правците на координатите оски со своите знаци 

6) 

1. (продолжение). 

каде што Ly и Lx се номинални (»теориски«) должини на 
страните на рамката на листот (знак + ) . 

ЗАБЕЛЕШКА: Сите величини под точ. 1, 2 и 3 се изразени 
во милиметри на планот, со едно децимално место. 

4. Ќе се пресмета фактичната промена (прирастот) А Fu 
на површината на листот во квадратни милиметри на 
планот (занемарувајќи го производот иу • их). 

7) 

Знакот за оваа промена зависи од знаците на величиниге. 
иу и их. 

П Р И М Е Р И 

3. Сметање со помош на размер на иланош 

Вредноста за А F u се изразува во т 2 со помош на размер, 
а исто и површината на листот Fijs t и ќе се поделат. 

П Р И М Е Р 
1. (продолжение). 

Ако е во размерот М = 2 ООО 

4- ( - 7 5 ) 
Uo ~ — ~ = — 2 , 0 - 1 0 - 4 

4.365 ООО 

Определување на специфичната промена и 0 

1. Со помош на модулот на површинската промена ти 

Модулот на површинската промена m u е позитивна кон-
станта зависна само од корисниот формат на листот и 
е еднаков со реципрочна та вредност на површината на 
листот 

(Види обр. 2") 
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ПРИМЕРИ 

1. (продолжение). Лист 75x50 (cm): најдено е дека А Fu = 
= — 75,0 mm2. 
Поправката Д ри во m2/ha изнесува според Таблицата 12: 

за —70 —1,87 
за — 5 —0,13 

за 1 ha —2,00 m2/ha 

Контрола со помош на модулот mu 

Apu =—75,0 • 10~6 • 2,666 667 =—2,0 • 10 ~4; 

за 1 ha = — 2,0 • 10~4 • НИ = 

= —2,0 m2/ha = Au ha. 

2. (продолжение). Лист 90x60 (cm); најдено е: 

А Fu = + 3 900,0 mm2 

Поправката А ри во m2/ha изнесува според Таблицата 12* 

за 3 ООО 55,56 
за 900 16,67 
за 1 ha + 72,23 m2/ha 

Контрола со помош на специфичната промена и0 

3 930 и = = +72,22-10-4. 
543 ООО 

Поправката за 1 ha изнесува: 

72,22- 10-4. 104 = 72,22 m2/ha 

Постапка во целина 

Во концизна форма претставена постапката е следната: 
а) ќе се измерат страните на рамката на листот и ќе се 

определи А Fu во mm2; 
б) за дадениот формат на листот од Таблицата 12 се добива 

вредноста Au ha на специфичната поправка во ш2 за 1 ha 
површина; 

в) вредноста за Au ha се контролира со еден од останатите 
начини (со помош на модулот mu или со помош на и0). 

Дозволени отстапувања 

Член 44 

(1) Дозволените отстапувања при израмнувањето на 
површините во таблата со дадената површина Р се опре-
делуваат на следниот начин: 

1. За површините определени графички: 

graf. А12Г. = е,7 А graf. ОД Таблицата 9, 
при што за површините определени со поларен планиметар 
дозволените отстапувања можат да се наголемат за вред-
носта <)А од Таблицата 9-А, со оглед на бројот на собироците 
во таблата и на податокот g на нониусот, што изнесува: 

<)А = 9( /2п 

каде што п е број на парцелите во групата, односно број 
на групите на листот, а во овој број се засметуваат и дело-
вите на парцелите односно групите. Истото тоа важи и 
за составните делови во граничниот квадрат или во таблата 
на овие. 

2. За комбинирана метода: 

komb. А izr = 0,4 А g r a f . од Таблицата 9. 
3. За површините пресметани од оригиналните мери, 

и тоа: 

а) ако се пресметани двапати и се земени аритметичките 
средини: 

o r i g . 2 ̂  i z r . = ^»7 А o r ig . о д Т а б л и ц а т а 1 0 и 

б) ако се пресметани само еднаш: 

orig. , А izr. = А orig. од Таблицата 1 0 , 

при што аргументот е вкупната површина на групата. 
(2) Ако се случи во некоја група површините на одделните 

делови да се определени со различни методи, што треба 
да се избегнува, за дозволено отстапување може, по потреба, 
да се земе вредноста на вториот корен од збирот на квадра-
т и ^ на дозволените отстапувања за односните делови и 
методи. Меѓутоа, ако отстапувањето во таблата не го 
достигнува ниту дозволеното отстапување за помалку 
точната метода, може веднаш да се премине на израмну-
вање (пример 2 кон членот 45). 

ПРИМЕРИ 
1. На лист со размер 1 : 2 000 израмнетата површина »со 
цртеж« изнесува Р = 122 ha 14 а 80 т 2 ; ЛИСТОТ не ги про-
менил димензиите. Збирот на површините на [р'] групите 
и на деловите на листот добиен со графичка метода изнесува 
122 ha 20 а 94 т 2 . 

[р'] — 122 ha 20 а 94 т 2 (чл. 43 ст. (1) обр. 1) 
треба Р = 122 14 80 

f = —Оба 14m2 (1083) (Таблица 9) 
2. На лист со. размер 1 :2 500 со осетни промени на ди-
мензиите израмнетата површина на групата парцели изне-
сува Р = 23 ha 88 а 40 т 2 . Збирот на површините на пар-
целите во групата добиени графички изнесува [pu] = 23 ha 
62 а 60 m2. За да се најде отстапувањето f треба да се најде 
вредноста [р'], т.е. вредноста поправена заради влијание 
на усухот. 

На листот се најдени следните димензии на рамката: 

Lyu = 897,2 mm Lxu = 596,6 mm A Fu = + 3 060 mm2 

uy = +2,8 ux = +3,4 mm + 1 680 
+ 4 740 mm2 

+ 4 740 
u0 = = 0,00878; 

540 ООО 
u0 = no Таблица 12. за 4 000 

„ 700 
„ 40 

Auha= + 87,8 m2/ha 

74,07 
12,96 
0,74 

87,77 

Поправената површина [p'] износува: 

[P'l = [Pu] + 87,8 • 23,63 = 23 62 60 
+ 2075 

[p'] =~23~83 35 m2 

f - 2 3 88 40 m2 

—23 83 35 
f = + 05 05 (599) (Таблица 9) 

Вкупното отстапување за распределба изнесува: 

f u = 23 88 40 m2 

—23 62 60 
fu = +25 80 m2 

3. Размер 1 :2 500. Во група од 20 ha се определени по-
вршините на парцелите, и тоа: 

5 ha со комбини- АА 
рана метода А = 0,5 • 391 т 2 = 196 т 2 104 • 3,84 т * 

15 ha графички А = 0,7 • 678 т 2 = 475 т 2 _ • 22,60 т * 
А за групата = 102 • 1/26,4 = 514 гп2. 104 .26,44 m* 
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Распределба на отстапувањата 

Член 45 

(1) Ако во таблата сите површини се определени 
со иста метода, отстапувањето се распределува директно 
пропорционално на одделни површини pi според образецот: 

V,=f 0-Pi ОДНОСНО V u j = fuo ' Pui . . . 1) 1U) 

каде што е: vj односно vUi — поправка за одделни по-
вршини, и 

f0 односно fu0 — специфична поправка на 
единица површина, т. е. 

или комбинирана метода, на површините определни со 
овие две методи не се распределуваат поправките v, т.е. 
за овие површини е v=o . Во тој случај специфичната 
поправка f0 се определува според образецот 

при шти; 
образецот 2) важи за листовите без усух и 
образецот 2U) за листовите со усух. 

(2) Отстапувањето fu смее да се распределува само ако 
отстапувањето f е во дозволените граници. 

(3) Ако во групата покрај графичките методи е применета 
и метода за сметање на површините од оригиналните мери 

т.е. во имгнителот влегува збирот само на оние површини 
во таблата што се определени со графичките методи. 

ЗАБЕЛЕШКА* Површините за кои поправките се еднакви 
на нула не се запишуваат во колоната 7 на образецот Р-2, 
туку веднаш во колоната 9. 

(4) Збировите на поправките и на поправените површини 
мораат да ги задоволуваат условите: 

ПРИМЕРИ 

1. Податоците се од примерот 2. кон член 44. Au ha : 

-= 87,8 m2/ha 

Лист со размер 1 : 2 500 

2. Израмнување на делот на групата парцели на лист 
со размер 1 :2 ООО. 

Специфичната поправка за усух на листот изнесува 
Au ha = — 12,6 m2/ha. 

Парцела 
број 

Површина 
Pui 

ha а m2 

Поправки 
Vui 

а m2 

Дефинитивна 
површина 

Р 
ha а ш2 

Парцела 
број 

Површина 
Ри 

ha a m2 

Поправки 
Vi 

a m2 

Дефинитивна 
површина 
ha a m2 

Забеле-
шка 

+ 1 дел 1011 1 12 6 0 3 1 12 63 
154 4 05 10 4 4 2 4 0 9 53 1012 1 6 4 5 0 5 1 64 55 
155 12 6 0 14 12 14 1013 2 13 8 0 6 2 13 86 
156 1 0 2 7 0 1 12 1 о з 82 дел 1014 — 4 4 76 ориг. мери 
157 2 74 4 3 2 99 2 77 39 1015 — 4 8 28 ориг. мери 
158 80 80 88 81 68 1016 1 50 50 4 1 50 54 

ориг. мери 

159 3 12 50 3 41 3 15 91 дел 1017 2 01 6 0 6 2 01 66 
150 3 11 0 0 3 4 0 3 14 4 0 дел 1018 — 54 30 комб. 
161 1 72 10 1 87 1 73 97 1019 — 4 5 74 комб. 
162 84 60 93 85 53 1020 — 45 6 0 комб. 
163 22 80 25 23 05 1021 88 70 3 88 73 
164 24 90 27 25 17 164 24 90 

+ 1 
25 17 

[Pugraf.]« 9 
[Pui =11 

31 7 0 27 11 7 1 65 
165 
166 

4 13 
44 

7 0 
20 

4 5 2 
4 8 

4 18 
44 

23 
68 

[Pugraf.]« 9 
[Pui =11 71 38 

11 7 1 65 

167 61 30 бб 61 96 Au 1 17 f u = +27 
163 39 93 » 44 40 34 [РМ 

Треба 
= 11 7 0 21 + 27 m 2 [РМ 

Треба 11 71 65 f u o ~ 9 3 2 a 
— + 0.029 m2/a [РМ 

Треба 11 71 65 f u o ~ 9 3 2 a L 
+ 2 f = ' + 1 4 4 

23 62 60 25 78 23 88 40 Agraf (299) 

ЗАБЕЛЕШКА: Поправката за усух — 117 ш2 е пресметана 
само за површината определена графички, т.е. за 93170 т 2 , 
а за оваа површина е земено и дозволеното отстапување 
(299 т2). Доволен услов за израмнување е тоа што отста-
пувањето f = +144 m2 не го достигнува дозволеното 
отстапување A graf. 
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V. ПОВРШИНИ НА КАТАСТАРСКИТЕ 
ОПШТИНИ, ГРУПИ И ПАРЦЕЛИ 

Општи одредби 

Член 46 

(1) Сите податоци при определувањето на површините 
се запишуваат во пропиените формулари и во овие се 
вршат потребните сметања, според упатствата дадени кон 
прилозите додадени кон овој правилник. Ако површината 
на некој лик се определува од повеќе делови, мораат за 
секој дел сите податоци и резултати да се внесат во самиот 
образец и да се соберат. Истото тоа важи ако за некои 
делови одвоено се определуваат површините, на пр. за 
деловите на парцели под минимум површина и за зградите, 
каде што треба да се внесат сите податоци (мерни броеви) 
и резултати. Нг се дозволени никакви белешки ниту сме-
тања надвор од пропишаниот образец. 

(2) За секој прибор со кој се работи ќе се запишат, на 
почетокот на работата, податоци за приборот: вид и марка, 
фабричен број, апсолутен износ на податокот во mm2 и 
во ш2 во размер. 

(3) При појава на осетни промени на димензиите на 
листот, податоците на мерењето на листот и потребните 
сметања се запишуваат во самиот образец преку сите 
колони, обележувајќи ги одделните величини со следните 
скратеници, што се употребуваат воопшто и при другите 
сметања. 

При определување на усух 

должини на променетите страни на рамката 
(mm/10); 
средни вредности (mm/10); 
фактични промени на страните (mm/10); 
површина на листот (во mm2); 
вкупна промена на површината на листот 
(mm2); 
единечен модул на промената на површината; 
специфична промена на површината на листот 
односно поправка на единица површина; 
поправка во т 2 за 1 ha ( = u o - 1 0 4 = m u

# 

А Fu • 104); 
поправка на површината за усухот. 

При израмнување 

дадена површина; 
отстапување ослободено од влијанието на 
промената на димензиите на листот; 
поправка на единица површина ( = f :[p ' ]) ; 
поправка во т 2 за 1 ha ( = f 0 - 104); 
поправка во т 2 за 1 а ( = f0 • 102); 
отстапување на непоправената мерена или 
сметана површина кое содржи и промена 
поради усух (вкупно отстапување); 
поправка за единица површина ( = fu : [puD; 
поправка во тп2 за 1 ha заедно со усух 
( = f u 0 ' 104); 
исто за 1 а ( = f u 0 • 102); 
мерена површина на група без усух; 
исто со усух; 
израмнета површина; 
тркалезни загради за дозволено отстапување; 
вкупна површина во катастарската општина; 
дефинитивна површина на катастарската 
општина (со додадените и одземените поло-
вини на заедничките објекти). 

(5) На насловната страна на секоја тетратка мора да 
биде внесено следното: 

а) називи на општествено-политичките заедници (репу-
блика, покраина, општина), на една или повеќе нив, на чија 
територија се поднесува листот на планот; 

б) општа и локална ознака на листот; 
в) размер на планот и вид на операцијата (гранични 

квадрати, групи, парцели), и 
г) назив на катастарската општина или називи на 

повеќе катастарски општини, со броЈ на листот во истата, 
или со броеви во одделни катастарски општини, на кои 
се однесува сметањето, а покрај тоа и страната во тетратката 
на која почнува сметањето за односната катастарска 
општина. По завршетокот на работата се става датум во 
секоја тетратка и оваа ја потпишува извршителот на сме-
тањето. 

(6) Површините на заедничките објекти без средишна 
линија, кои објекти се групи за себе (член 32 став 1 точка 5), 
се изразуваат во парни метри. 

(7) Ако, наместо броеви, за групите и парцелите при-
времено се користени скратениците В, Ж, П и 3, според 
членот 34 став 7 од овој правилник, тие мораат да се заменат 
со броеви штом тоа ќе биде можно, и тоа во сите делови на 
елаборатот. 

Гранични квадрати 

Член 47 
(1) При определувањето и израмнувањето на површи-

ните основна единица е листот на планот, наполно или 
делумно исполнет со цртеж на детаљот (член 38 став 2). 
Делумно пополнет содржи дел »со цртеж« и дел »без 
цртеж«. Површините на овие делови на секој лист се доби-
ваат со определување на површините во граничните квад-
рати. Тоа се оние квадрати во координатната мрежа низ 
кои минува цртежот на граничната линија помеѓу деловите 
»со цртеж« и »без цртеж«. Најчест случај претставува 
граничната линија помеѓу катастарските општини, а и 
другите подрачја (градежен реон, голем шумски комплекс, 
езеро, бара и ел.). Одредбите за површините за граничните 
квадрати важат согласно и за граничните правоаголници 
(полуквадрати) и трапези. 

(2) Кон определување на површините може да се при-
стапи откако цртежот на граничната линија е спореден 
(член 22) или проверен, и најден како исправен односно 
поправен. Кон тоа треба страните на тие квадрати да се 
исцртаат со остар тврд молив, внимавајќи особено да 
минуваат низ центрите на темињата на координатната 
мрежа. 

(3) Ако соседните подрачја се картирани во различни 
размери, заради споредување на резултатите ќе се формираат 
идентични ликови во правоаголната координата мрежа, 
па контролното определување и споредување ќе се врши 
во рамките на таквите ликови. Овие имаат идентични 
координати во сите темиња и можат да составуваат комби-
нации од квадрати,'правоаголници и трапези. При спореду-
вањето на граничните квадрати на соседните подрачја се 
споредуваат: површината »со цртеж« на еден со површината 
»без цртеж« на соседното подрачје, и обратно, во грани-
ците на истиот квадрат или истата табла квадрати, во 
идентичен лик. За дадените површини се земаат дефини-
тивно израмнетите површини од подрачјата каде што тие 
взќе се усвоени (порано определени), и со нив се споредуваат 
површините од контролното определување во соседното 
подрачје, и тоа: ^израмнетите аритметички средини 
поправени, евентуално, поради промена на димензиите на 
листот (»усух«). Секој чифт овие површини, што една на 
друга одговараат, се споредува за себе, за него се опре-
делува отстапувањето »f« и се утврдува дозволеното отста-
пување А, според следната схема: 

(4) За секој даден податок што е основа за споредување 
и израмнување на површините мора да се наведе од каде 
е земен (образец и страна). 
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(4) Површините добиени од правосилните координати, 
по правило, имаат првенство пред опие што се добиени 
со други методи. Меѓутоа, ако површините на соседното 
подрачје се пресметани порано според други методи и 
веќе воведени во елаборатот односно во катастарскиот 
операт тие и ќе се преземат како дадени. 

(5) Во околината на граничниот меридијан помеѓу 
соседните координати*! системи кога цртежот на деталот 
наместа преминува од еден систем (зона) во соседен и 
достига само до граничната линија на катастарските 
општини, површините во граничните квадрати се опреде-
луваат независно во секој координате!! систем како посебен. 
При тоа особено внимание треба да се обрне на спореду-
ваното на цртежите на идентичната гранична линија на 
листовите во двата соседни система (член 22 став 3). 

(6) Во заедничките објекти во кои се конструира средишна 
линија (член 9 став 6 и член 22 став 2), површините се опре-
делуваат до средишната линија за секоја катастарска 
општина одделно. Во другите заеднички објекти (природни 
водотеци потесни од 20 m во просек, патишта, канали и ел.) 
не се изнаоѓа ниту се конструира средишната линија, туку 
целиот заеднички објект се опфаќа во граничните квадрати 
на онаа катастарска општина која прва по ред се обработува. 
Во соседната катастарска општина, која ќе ја преземе поло-
вината од површината на тој објект, не смее овој објект 
да се опфати во површината со цртеж ка таа општина, 
иако е исцртан во планот во целина и е нумериран како 
парцела. На објектите помеѓу Југославија и соседните 
држави граничната линија се конструира и се вцртува во 
плановите врз основа на податоците на премерувањето и 
снимањето на таа линија онаква каква при разграничу-
вањето е утврдена од страна на мешовитата комисија за 
разграничување. 

(7) Во секое определување, во прво и во контролно, и 
делот »со цртеж« и оној »без цртеж« се определуваат 
двапати, а за резултати се земаат прости аритметички 
средини. 

(8) При определувањето на површините во граничните 
квадрати со поларни планкметри, вредноста на податоците 
на нониусот не смее да биде поголема од долу наведените: 
Размер 1 : 500 1 :1 ООО 1 : 2 COO 1 : 2 500 1 : 5 ООО 
Вредност 
на податокот g 1 5 10 10 50 m2, 
а исто така важат и ограничувањата од членот 39 став 4 
на овој правилник со Таблицата 8. Инаку овде можат да 
се применуваат другите методи за определување на повр-
шините. 

(9) Дозволените отстапувања при определувањето, изра-
мнувањето и споредувањето на површините во граничните 
квадрати и, во врска со овие, во идентичните ликови, се 
следните: 

1) за определување на површините: според одредбите 
на членот 40 од овој правилник; 

2) за израмнување: според одредбите на членот 44 од 
овој правилник и 

3) за споредување: според членот 40 на овој правилник, 
како за двојни мерења, т.е. 

A s p o r e d . = Ad v o ,n o m e r . (+ g / 2п, за поларен планиметар). 
При споредување за аргумент се зема површината што се 
споредува, а во случај на различни размери се зема дозволе-
ното отстапување за помалиот размер. Ако се работи со 
поларен планиметар, дозволеното отстапување може да се 
наголеми според одредбата на членот 44 став 1 точка 1 од 
овој правилник, каде што за п се зема бројот на деловите 
на катастарските општини што даваат податоци за споре-
дување. При различни методи ќе се постапи согласно 
ставот 2 од членот 44 на овој правилник. Израмнувањето 
се врши според одредбите на чл. 42 и 45 на овој правилник. 

ПРИМЕР 
На лист размер 1 : 2 500 во граничниот квадрат постојат 

делови на четири катастарски општини. За три од нив е 
завршено израмнување, а преостанатиот дел изнесува 3 ha 
22 а 40 т 2 и тој мора да сс преземе како даден. За контролата 
тој дел е определен во четвртата општина и добиени се 
3 ha 25 а 60 га2. Разликата изнесува — 320 т 2 . 

Дозволено е: според Таблицата 9, за 3 ha 303 гп2 

за 22 а 11 
според членот 44, за g = 20 m2 

20 п т 2 4 57 
Вкупно 371 т 2 

Дадената површина од 32 240 т 2 може да се преземе како 
дефини п:вна. 

iIO) Вкупната површина »со цртеж« и површината 
»без цртеж« на листот се добиваат со собирање на израмне-
тите површини во рекапиту нацијата, додавајќи ги и квадра-
тите полни и празни, при што мора да биде исполнет 
условот: 

[полни] 4- [со црт.Ј + [празни] -f [без црт.] == FiiSt или 
[вкупно »со«] -Н [вкупно »без«) = . 

Податоците се внесуваат во образецот Р-1 и во истиот се 
вршат сметања според упатствата дадени кон прилозите. 

(И) Ако картирањето се продолжува на листот со цртеж 
на носен од порано, со израмнетите површини во граничните 
квадрати, преостаната површина »без цртеж« на листот 
се презема како дадена. 

(12) При непрекинато карткрање. секогаш кога е можно 
треба како табла на катастарски општини за определување 
на граничните квадрати да се земат сите катастарски 
општини на територијата на една општина, и површините 
на граничните квадрати да се определат според обемот 
на оваа општина односно да се преземат. Меѓутоа, ова 
не смее да се разбере така да се прекинува цртежот на 
деталот. Картирањето продолжува непрекинато во со-
седните општини, а површината на територијата на општи-
ната во наведената постапка претставува, всушност, кон-
тролна група. 

(13) За секој лист во трапезеста форма и за секој граничен 
трапез на таквиот лист, кон ликот на граничниот меридијан 
на зоните мора посебно да се пресмета површината од 
координатите на темињата, според упатствата кон овој член. 

Сл. 60 

Отсечната Mi Мг претставува дел од ликот на граничниот 
меридијан 

Страна 234 — Број 8 
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Површината на листот со шестаголна рамка изнесува 2F. 
Површините f на одделни трапези низ граничниот меридијан 
се определуваат со помош на следните величини (ел. 60 и 61): 

каде што е m — број на редовите на квадратите во коорди-
натната мрежа. 

(ш може да биде = 5, 6 и 12). 

Сл. 61 

Трапезите, одејќи одозгора надолу, имаат површини: 

каде што е Ѕ (ш—1) еднакво со збирот на природните 
броеви од 1 до (m—1) т.е. 

1 m ( m - l ) 
Ѕ (m— 1) - - (т— 1) • ( т - 1 + 1) = . 

Се смета во образецот за површините на граничните квадрати 
каде што ќе се нацрта и скица според сликата 60 со потребните 
дадени податоци. 

ТАБЛИЦА НА ВРЕДНОСТА Ѕ (ш — 1 > ^ т ( Ш ~ 1 } 

Формат 75 х 50 
m ~ 5 

Ѕ(ш — 1 ) = 10 

90x60 
6 

15 

ПРИМЕР 

45 х 60 (еш). 
12 
бб 

Сметање на површината на листот со размер 1 : 5 ООО 6 А 31 
ЦУГОВЕЦ-19, од сликата 60, со дадените координати на 
темињата Мј М2 V и Т. 

Дх 
Ах = 3 000,00 — = 1 500,00 

Површини 
2 104 245 m2 

2 188 995 
Ауѕ = 385 253,00-383 847,17 = 1 402,83 
Ауј = 385 250,00-383 790,67 = 1 459,33 

1 500,00 . 2 862,16 - 4 293 240 ш2 

Целокупниот лист со шестаголна рамка 5 L 23 ГРАДЕЦ-12; 
6 А 31 ЦУ ГО ВЕЦ-19 има површина 858 ha 64 а 80 пт2. 

Сме шање на површините на Граничните трапези иа ист лист 

Површина на трапсзот M,M2V0T0 

(152,83 + 2^9,33)• 1 500,00 = 362,16-1 500/ 0 = 543 24°» m2. 

Според истата постапка — со верижно собирање, со помош 
Ау Ах 

на вредностите и ќе се пресметаат координатите 
m m 

на еквидистантните рамковпи точки на ликот на граничниот 
меридијан помеѓу темињата Mi и Мг-

т.е. се добиваат со верижно собирање, додавајќи и ја кон-
стантата е на претходната вредност. За контрола служат 
збировите на горните еднаквости, а и површината на 
трапезот Mi Мг Уо Т0, т.е. 
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VI. П О С Т А П К А ВО О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Т О 
Н А П О В Р Ш И Н И Т Е КОГА К А Т А С Т А Р С К И Т Е 

О П Ш Т И Н И СЕ К А Р Т И Р А Н ! ! О Д В О Е Н О 

Ошши одредби 

Член 48 

(1) Елаборатот за површини ге мора да биде одделен 
за секоја катастарска општина. 

(2) Во една тетратка на елаборатот податоците можат 
да се внесуваат на еден лист на планот. 

Површина на катастарската општина 

Член 49 

(1) Вкупната определена или пресметана површина на 
катастарската општина, во која се опфатени или не се 
опфатени и површините на сиге или на некои заеднички 
објекти, т.е. површината означена со P'k.o. (член 46 став 3), 
изнесува 

P'k.o. ~ [Elist. poini] i [F40 crte*I> 

т.е. еднаква е на збирот на површините на полните листови 
и површините »со цртеж« на неполните листови добиени 
во граничните квадрати. Ако во катастарската општина 
нема заеднички објекти без средишна линија, тогаш е 

P W - Рк.*., 

т.е. површината добиена од граничните квадрати наедно 
е и дефинитивна површина на катастарската општина, 
површина за катастарскиот операт. 

(2) Површината Р к о. се добива во река питу лацијата на 
површините по листови, и тоа: делови со цртеж, делови 
без цртеж и полни листови, со контрола вкупната споме-
ната површина да изнесува збир на номиналните површини 
на сите листови на односната катастарска општина, т.е.: 

ако во катастарската општина има п листови од еден 
даден размер. 

(3) Дефинитивната по вр ниша Р^.0. на катастарската 
општина се добива при определувањето на површините 
на групите парцели (член 50), освен во случајот споменат 
во втората реченица на ставот 1 од овој член. 

Површини на групите парцели. Дефинитивна површина Рк,0. 
на катастарската општина 

Член 50 

(1) За определување на површините на групите парцели 
и на нивните делови податоците се внесуваат во образецот 
Л-2, каде што се вријат и сите сметања, редум по групите. 
Се израмнува во рамките на полн лист Или делот »со 
цртеж« на листот (чл. 42 и 45). 

(2) За помалите делови издвоени и картирани во покрупен 
размер (т.н. »оази«) површините на трупите се определуваат 
во тој покрупен размер и се воведуваат во израмнувањето 
со другите групи на листот од поситен (основен) размер, 
и тоа без оглед на гежтгните. На овој лист определувањето 
на површината на тој дел без цртеж служи само како 
контрола. За големите комплекси (градежни реони, шуми, 
планини, езера, бари и ел.), основата за израмнување на 
групите се добива преку граничните квадрати (член 47 став 1). 

(3) Во поглед на користењето па поларните плаиимстри 
за определување ва површините на групите важат одредбите 
на членот 47 став 8, како и ограничувањата од членот 39 
став 4 на овој правилник, со Таблицата 8. 

т.е. е еднаква на вкупната определена површина на ката-
старската општина P'k.o од граничните квадрати, наѓ оле-
мена за половината на збирот на површините на заедничките 
објекти (без средишната линија) преземени односно неоп-
фатени во граничните квадрати и намалена за половината 
на збирот на површините на таквите објекти опфатени во 
граничните квадрати, односно отстапени. Површините на 
заедничките објекти со конструираната средишна линија 
овде немаат влијание, бидејќи за секој дел на секој таков 
објект во односните катастарски општини површината 
се определува како за конкретно дадена парцела. 

Површини иа парцелите 

Член 51 

(Г) При определувањето на површините на парцелите 
податоците се внесуваат во образецот П-3 и таму се вршат 
сите сметања, имајќи ги предвид одредбите на членот 46 
став I од овој правилник и држејќи се кон упатствата дадени 
кон прилозите. Сите резултати и податоци за внесување во 
»Списокот на површините на парцелите« за парцелите од 
повеќе делови мораат да бидат во образецот П-3 дефини-
тивно претставени и пресметани (култура, неплодно, начин 
на користење, одделни површини, вкупна површина, повр-
шини под минимумот, површини под згради). 

(2) Ако парцелата се состои од повеќе делови а содржи 
и згради, претходно ќе се определи вкупната површина на 
парцелата, а потоа ќе се определат, по еднаш, површините 
на деловите и ќе се израмнат во рамките на израмнетата 
површина на парцелата. Вкупната површина под згради 
се искажува одвоено, во колоната »Забелешка«. 

(3) Со поларни планиметри можат да се определуваат 
површините на парцелите ако податокот на нониусот не 
им ги преминува следните вредности (член 39 став 4 точка 1): 

Размер 1 : М 1 ; 500 1 : 1 ООО 1 : 2 ООО 1 :2 500 1 : 5 ООО 
Максимална 
вредност 
на пода-
токот g 2 10 20 40 100 пт2. 
Покрај тоа важат и ограничувањата од членот 39 став 4 
на овој правилник со Таблицата 8. 

(4) Површините на парцелите, а и нивните делови, 
се израмнуваат во рамките на групите, цели или делови 
на групите, одејќи редум по листовите и броевите на групите. 
По израмнувањето, површините на парцелите се внесуваат 
во образецот П-4 (Список на површините) за целата ката-
старска општина. 

(5) Ако се покаже дека некоја парцела нема пропишан 
минимум површина (200 гп2, член 35 точка 2) таква1а 
состојба во планот и во елаборатот и ќе се, задржи. Ме-
ѓутоа, ако еден дел од земјиштето има пропишан минимум 
или го надминува, а е присоединет кон соседното земјиште 
и не е нумериран како парцела, од тоа земјиште ќе сесоздадат 
две парцели, што ќе се нумерираат со дропки, во кои бро-
ителот е првобитниот парцелен број на вкупното земјиште, 
а именител*! се броевите 1 и 2. На пример, парцелата имала 
два дела: нива и овоштарник во вкупна површина од 44 
а 60 т 2 со парцелен број 412; се покажало дека овоштарникот 
има 3 а 20 т 2 , па делот под нива ќе се нумерира со бројот 
412 412 
- Ј - , а делот под овоштарник со бројот ——. Ова нумерирање 

(4) По окончуван»ето на определувањето на израмнетите 
површини на групите се изработува ре ка пи ту лација на 
површините на групите, редум по броевите, внесувајќи ги 
површините на деловите во одделна колона, редум по 
листовите. Збирот на површините на групите мора да се 
сложи со површината P'k.o за катастарската општина, 
добиена од граничните квадрати (член 49 и прилог бр. 23 
со упатствата). 

(5) Дефинитивната површина на катастарската општина 
Рк о., за катастарскиот операт, изнесува 
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треба да се изврши пред израмнувањето на површините 
и за двете нови парцели треба да се определат површините 
според одредбите што важат за парцелите, да се спроведат 
потребни исправки во планот и на екипите на деталите, 
а случајот да се внесе и во табелата »ЗАБЕЛЕШКИ« па 
екипата на поделбата на трупи. Таквата постапка ќе се 
примени и ако се случи некое земјиште да треба да се 
цепи на повеќе од две парцели (со именителитс 1, 2, 3, . . .) 

(6) Ако парцелата е целосно опколена со друга парцела 
(енклави, супередификати), ќе се определи по двапати 
површината, заедно за двете и за онаа опколснага, ќе се 
образуваат аритметички средини и површината на енклавата 
ќе се одземе од вкупната површина. Истото тоа важи и за 
поголем бро ј оп колеци парцели. Сите податоци на мере-
њето и сметањето, како и резултатите, мораат во образецот 
да бидат запишани јасно и прегледно. 

VII. ПОСТАПКА ВО ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО 
НА ПОВРШИНИТЕ КОГА КАТАСТАРСКИТЕ 
ОПШТИНИ СЕ КАРТИ РАНИ НЕПРЕКИНАТО 

на таблата, добиена од граничните квадрати земени според 
обемот на таблата и полните листови, а по пресметувањето 

на заедничките објекти без средишната лин ија ( i * npe-

1 1 

земени — - отстапени I според ооемот на групата (на пр. 

општината). 
(3) Како завршна контрола на површините на парцелите 

ќе се пресметаат наместа површините на контролните 
групи парцели. Такви групи во една катастарска општина 
треба да има околу 10% од бројот на трупите. Контролната 
група не смес да се поклопува со ниедна група на парцелите, 
туку се формира слободно, од делови од повеќе групи. 
Во поглед големината и формата и овде важат општите 
одредби за групите, како и за самото определување. За 
разлика помеѓу збирот на конечните површини на парцелите 
во контролната трупа и контролната група дозволеното 
отегапување сс зема како при спореду вањето на површи-
ните според членот 41 став 9 тачка 3, т.е. како за двојните 
мерења според членот 40 од овој правилник. 

Општи одредби 

Член 52 

(1) Елаборатот за површините се работи во одвоени 
тетратки за секој лист на планот за граничните квадрати 
и за групите парцели. За парцелите се работи одвоено за 
секоја катастарска општина и за секој лист, при што на 
насловната страна на секоја тетратка се внесуваат подато-
ците според членот 46 став 5 од овој правилник. 

(2) Во овој случај се вршат следните операции: 
1) определување односно преземање на деловите »со 

цртеж« за сите листови на таблата на катастарските општини 
според обемот на таблата; 

2) опре дел} вање и израмнување на групите парцели 
и нивните делови по листови; 

3) пресметување на дефинитивните површини на одделни 
катастарски општини; 

4) определување и израмнување на површините на 
парцелите. 

Гранични квадрати. Површини на листот 

Член 53 

За определување и израмнување на површините во 
граничните квадрати важат одредбите на членот 47 од 
овој правилник. Збирот на површините на полните листови 
и на деловите »со цртеж« во таблата на катастарските 
општини (т.н. »работените«) ја дава вкупната површина 
на таблата. 

Групи парцели. Површина на катастарската општина 

Член 54 

(1) Определувањето и израмнувањето на површините 
на групите парцели и нивните делови се врши во рамките 
на еден лист, редум по броевите на групите, но одејќи по 
катастарските општини, со видно одвоените податоци и 
со внесените називи за секоја од нив, на почетокот на смета-
њето во тетратката. На насловната страна се внесуваат 
податоците според членот 46 став 5 од овој правилник. 

(2) Израмнетите површини на трупите и на нивните 
делови се пренесуваат за секоја катастарска општина во 
одделна тетратка и со собирање во рекапигулацијата се 
добива вкупната површина P'k.o.'. а по пресметуваното 
на евентуално отстапените односно преземените половини 
на заедничките објекти без средишната линија се добива 
дефинитивната површина Рк.0. т.е. 

VIII. ИСПРАВКИ ВО ПОВРШИНИТЕ 
ПОРАДИ ГРЕШКИ 

Член 55 

(1) Грешките во цртежот на деталот што во канцеларија 
можат да се исправат без дополнителни снимања, мораат 
да се исправат на плановите и со туш да сс доврши цртежот 
пред определувањето на површините. 

(2) Ако во цртежот на деталот има грешки за кои ќе 
мора да се извршат дополнителни снимања, ова не ја 
задржува работата на определувањето на површините на 
парцелите. Во ваков случај таблата парцели со допирните 
гранични линии исцртани поради грешки со молив (член 11 
став 2 и член 23 став в) при определувањето на површините 
ќе сс земе како една целина, а во колоната 1 на образецот 
П-3 ќе се запишат броевите на с т е парцели во таа табла. 
Во колона 1 а 10 (Забелешка) ќе се регистрира редниот број 
на списокот на грешките под кој тој случај е запишан во 
нето (на пр. вака: »Сп. на греш. 12«). Површината на таблата 
се определува според одредбите што важат за парцелите 
и се израмнува во рамките на својата група. По извршените 
исправки на теренот и каргирањето цртежот се довршува 
со туш, а површини гс на одделни те парцели ќе се определат 
во образецот П-3, израмнувајќи ги во рамките на израмне-
тата табла. 

(3) Ако се случи исправките во цртежот на граничните 
линии на парцели ге да мораат да се спроведат по заклучу-
вањето на списокот на површините на парцелите, ќе се 
постапи според следните упатства: 

1. Сите парцели што сочинуваат еден случај, т.е. за 
кои збирот на површините останува неизменет (»стара 
состојба«), а за кон поединечно се менуваат површините 
поради исправки ге на меѓусебните допирни гранични линии, 
се земаат како табла во смисла на ставот 2 од овој член. 
За парцелите во оваа табла се определуваат површините 
според одредбите што важат за парцелите и се израмнуваат 
на поранешниот неизменет збир на површините во таблата, 
т.е. се израмнуваат на »стара состојба«. Површините на 
старата состојба се собираат во колоната »Забелешка«. 

2. Во списокот на површините на парцелите ќе се пре-
цртаат со црвено мастило податоците за парцелите со кои 
површините се менуваат, и на крајот на списокот во дода-
токот ќе се запишат нови податоци, редејќи ги по нуме-
ричкиот ред на парцелните броеви. Кај прецртаните пода-
тоци ќе се укаже на страната на тој список каде се наоѓаат 
тие парцели во додатокот, вака: »в. стр «, наве-
дувајќи го бројот на страната, а кај парцелите дополнително 
запишани во додатокот на списокот на површините за 
секоја мора да се регистрира страната на образецот П-3 
каде што во таблата е пресметана и израмнета површината 
на оваа парце за. За секоја табла во додатокот треба во 
колоната 9 да се искаже и старата состојба. При цепење 

Петок, 20 .февруари 1970 Број 8 — Страна 237 



Стрипа 260 — Број 4 8 

на парцелите нумерирањето на парцелите ќе се изврши 
според членот 51 став 5 од овој правилник, 

3. Ако има исправки во повеќе табли, во додатокот 
треба таблите да се редат по нумерички ред спореi најма-
лите парцелни броеви во таблите. Една иста парцела не 
може и не смее да се појави во'две или повеќе табли. 

IX. СПИСОК НА ПОВРШИНИТЕ 
НА ПАРЦЕЛИТЕ 

Општи одредби 

Член 56 

(1) Списокот на површините на парцелите, или образецот 
П-4,се изработува за секоја катастарска општила посебно, 
во одвоена тетратка. 

(2) За секоја парцела списокот на површините содржи: 
1) број на парцелата; 
2) број на листот на кој лежи, или броеви на сите листови 

на кои се деловите на парцелите; 
3) број на групата во која се наоѓа парцелата, односно 

броеви на сите групи ако се простора низ повеќе нив (во 
системот на поделбата А) и 

4) дефинитивна вкупна површина, а евентуално и повр-
шина на секој одделен дел по листовите односно по листо-
вите и по групите. 

(3) За секоја парцела која се состои од повеќе делови 
од разна природа (главно, поради разни култури под 
минимумот на површина и ел.), покрај податоците од 
ставот 2 на овој член списокот го содржи и следното: 

(1) ознака за културата или намената на која и служи 
(на пр. »дв«) за секој одделен дел, и, евентуално, за секој 
дел на секој лист (колона 4) и 

2) површина за секој споменат дел, евентуално и за 
секој дел на секој лист (колона 5). 
Податоците за секој ваков ред се запишуваат во одделен ред. 

(4) За секоја парцела на која постои зграда или повеќе 
згради се искажува површината под зградата односно 
вкупната површина под згради (колона 7). 

(5) Во колоната »Забелешка« се регистрираат страните 
на образецот и називите на катастарските општини при 
пресметувањето на половините на површините на заедни-
чките објекти во ре капитулација та. 

(6) Работата врз списокот опфаќа: приготвување, вне-
сување на површините, контрола по групите и рекапиту-
лација. 

Приготвување и внесување на површините 

Член 57 

(1) Приготвувањето се состои во тоа што претходно, 
не внесувајќи никакви површини, се запишуваат сиге други 
податоци за парцелите така што однапред да се заземат 
местата за запишување на површините за целата парцела, 
или за одделните нејзини делови и за вкупната површина. 
Треба особено да се обрне внимание па парцелите што се 
простираат на два или повеќе листови, како и на оние што 
самите по себе се состојат од делови, а особено ако се 
појави и едното и другото. 

(2) При подготвувањето се внесуваат следи::те податоци: 
1) број на парцелата; 
2) број на листот или листовите; 
3) број на групата (или броеви на групите во системот А); 
4) ознаки за културата или намената за парцелите од 

повеќе делови. 
Податоците се внесуваат редум по броевите на парце-

лите. Бројот на парцелата се снесува во оној ред во кој 
ќе биде запишана вкупната дефинитивна површина на 
парцелата. 

Петок, 20 февруари 1970 

(3) Ако податоците за некоја парцела мораат да се 
внесат во два или повеќе редови, помеѓу тие и другите 
податоци се остава по еден празен ред. 

(4) При работата врз подготвувањето на списокот 
мораат да се имаат предвид екипите на деталите, листовите 
на планот и екипата на поделбата на групи, а работата му 
се доверува на искусен стручњак. 

(5) По завршеното подготвување од образецот П-3 се 
пренесуваат површините на парцелите односно деловите 
на парцелите во списокот на површините. Површините на 
деловите се внесуваат во колоната 5, се собираат во истата 
колона и се пренесуваат во колоната 6. Површините се 
внесуваат одејќи по листовите на планот. На следниот 
лист не смее да се премине додека сите површини од обра-
зецот П-3 за претходниот лист не бидат внесени во списокот 
на површините. 

(6) Ако на некоја парцела има повеќе делови од една 
култура под минимумот на површина, за тие парцели 
површините се определуваат во образецот П-3, а во списокот 
се внесува само вкупната површина за секоја култура* 
Исто така во списокот на површините не се издвојуваат 
делови од 500 т 2 за дворови поголеми од 500 т 2 . 

Контролирање на површините на парцелите по групи 

Член 58 

При контролирањето постојат два случаја: 
I. Групата содржи само цели парцели, и 

И. Во групата има и делови парцели (во системот А на 
поделбата на групи). 

I. Коти рош на туните со исклучително цели парцели 

По внесувањето на сите површини на парцелите од 
една група, вкупните површини ќе се соберат во колоната 
6 и збирот мора да се сложи со израмнетата површина на 
групата од образецот П-2. Ова се потврдува така што во 
»Забелешка« се региотрира страната на тој образец каде 
што е определената и израмнетата површина на групата. 
Ова е редовен случај во системот Б на поделбата на групи. 

П. Контрола на iрупише во кои има и делови на парцели 
{во системот А) 

Во колоната 6 ќе се соберат вкупните површини на 
целите парцели во групата и збирот ќе се пренесе во коло-
ната 5, во истиот ред, а под овој ќе се внесат израмнетите 
површини на деловите на парцелите во групата (водотеци 
и објекти), пренесени од образецот П-3. За овие делови во 
колоната 4 ќе се внесат и броевите на парцелите, со ознаката 
»дел« над бројот. Овие површини во колоната 5 ќе се 
соберат и тој збир мора да се сложи со израмнетата повр-
шина на групата од образецот П-2, што се потврдува на 
истиот начин како во одделот I на овој член. 

Реканитулација. Завршни работи 

Член 59 

(1) Со оглед на два система на поделбата на групи, 
сис гем А и Б, во рекапитулацијата се работи во зависност 
од избраниот систем, а според следните одредби. 

А. Систем А на поделбата на хрупи иарцели 

Во системот А на поделбата на групи парцели, рекапи-
тулинијата опфаќа три групи: I, II и III, под насловите: 

Е Групи и делови на групи со исклучително нели парцели; 
II. Парцели што се простираат низ повеќе групи; 

НЕ Заеднички објекти без средишна линија. 

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј 
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Б. Систем Б па поделбата на tpyim парцели 

Во системот Б на поделбата на групи парцели, река ни гу-
ла! шјата опфаќа две групи: I и II, под насловите: 

I. Групи на парцели и парцели што се групи за себе; 
11. Заеднички објекти без средишна линија. 

Во двата система рекапитулацијата се завршува со главна 
река питу даци ја, во која се искажани површините на таблите, 
и, во збирот, конечната површина на катастарската општина 
Рк.о., која ќе биде основа за површините ири изработката 
на катастарскиот операт. Рекапитулацијата се работи според 
прилозите бр. 26-2 до 26-5 и упатствата кон тие прилози. 

(2) Во списокот на површините на парцелите, во рамките 
на групата, а и во рскапитулацијага во рамките на таблата, 
збировите се образуваат преку износите секогаш кога се 
преминува од страна на страна. Износите се нумерираат 
од 1 па натаму, во секоја група или табла (се пишува зборот: 
»износ«, на пр.: 1. износ, 2. износ . . . ити.). 

(3) Ако настане случај да мораат по заклучувањето на 
списокот на површините, а пред изработката на катастар-
скиот операт, да се исправат површините на парцелите, 
поради дополнителни исправки во плановите, ќе се постапи 
според одредбите на членот 55 од овој правилник. 

(4) По конечното средување и нумерирање на пописните 
листови ќе се запишат нивните броеви во колоната 8 на 
списокот на површините на парцелите за секоја парцела, 
заради контрола дали сите парцели се запишани во попи-
сните листови. 

(5) Списокот на површините на парцелите го потпишу-
ваат лицата што го изработиле како и техничкиот раково-
дител на работите по извршениот преглед, а го заверува 
органот надлежен за геодетските работи. 

X. РАБОТЕН ЛИСТ, ПОТПИШУВАЊЕ 
И ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ 

Член 60 

(1) За одделните операции на листовите на планот и 
за прегледите во текот на т ие работи, се пополнува образецот 
»Работен лист«, во кој се потпишуваат лицата што ги 
извршиле тие операции, со внесување на податоците предви-
дени во понатамошните одредби од овој член. 

(2) Работниот лист се води одвоено за секој одделен 
лист на планот и се работи на табак од 4 страни канцела-
риски формат, со потребен број табаци — влошки. Во 
овие табаци работниците на надзорниот орган ќе ги внесу-
ваат своите забелешки при дефинитивниот преглед на 
работите. На првата страна при врвот предвиден е простор 
за податоци за листот на планот, и тоа: 

1) назив на катастарската општина и број на листот 
во неа, или називи на сите катастарски оти гини и броеви 
на ЛИСТОТ во нив во случај на непрекинато картиран^, се 
во горниот лев агол. По потреба ќе се наведе и назив на 
рабо гумиштето; 

2) во горниот десен агол се ставаат ознаки на листот 
според номенклатурата, општа и локална, потоа размерот, 
а под тоа схематска слика на листот во вид на правоаголник 
со запишани координати на темињата на листот — за 
долното лево и десно и за горното десно. По завршеното 
картирање ќе се шрафира во схемата површината со цртеж 
и под неа ќе се запише површината со цртеж во хектари, 
вака: 

Рѕа ha; 
3) За случај на изработка на план во размер 1 : 5 ООО 

во работниот лист треба да сс предвиди простор со рубрики 
за запишување на координатите на пресекот на рамката 
на листот со рамковните линии на картата со размер 
1 :25 ООО и простор за схсма на врската со листовите на 
таа карта, со номенклатура и со ознаки на листовите, со 
географски и правоаголни координати на темињата, како 
што е предвидено за основната државна карта. 

(3/ Во останатиот дел на работниот лист се запишуваат 
податоци за сите работни операции, со потпис на лицето 
што ги извршило односните работи. Тој дел на листот ги 
има следните колони: 

1) Редеп број; 
2) Назив на работната операција; 
3) Датум на почетокот и завршетокот на работата; 
4) Забелешка; 
5) ЧИЈ лив потпис на извршителот на работата. 
(4) Работниот лист претставува документ за сите опе-

рации на листот на планот и за лицата што ги извршиле 
тие операции. Работниот лист може да ги опфати и пода-
тоците што инаку се внесуваат во Основната карта, според 
Картографскиот клуч, односно како при фотограмегриските 
работи. Препорачливо е работниот лист да се приспособи 
така што да има универзална примена. Во поглед на видо-
вите на операциите, во работниот лист спаѓаат: 

1) внесување на податоците во работниот лист (основа, 
координат и, извадок од тригонометрискиот образец 25, 
схеми, ознаки и ел.); 

2) сметање на координатите на пресеког и, евентуално, 
трансформација на координатите; 

3) нанесување на координатната мрежа и геодетските 
точки, со контролирање; 

4) навртување на координатната мрежа, на знаците за 
геодетските точки и за страните и линиите на геодет-
ската основа за снимање; 

5) преземање на податоци ге за граничните линии на 
снимените подрачја; 

6) картиран^ (или реституција) иа деталите, со контро-
лирање; 

7) картирање според податоците на деталниот нанел ман, 
со контролирање; 

8) врски на деталите со соседните листови; 
9) споредување на цртежите на граничните линии на 

соседните подрачја; 
10) прв преглед на деталот исцртан со молив и одобрение 

за исцртува ње со туш; 
11) картиран*; по дополнителни снимања; 
12) навртување на детаљог со туш (хоризонтална прет-

става); 
13) испишување на броевите на точките на геодетската 

основа и на координатите на темињата на мрежата; 
14) испишување на котите; 
15) интерполирање и конс грукција на изохипсите (со молив), 

со врски; 
16) преглед на изохипсите и одобрение за исцртување со 

туш; 
17) исцргување на релјефот и испишување на котите на 

изохипсите; 
18) испишување врз планот и надворешен опис; 
19) втор детален преглед на планот; 
20) исправки по забелешките (канцелариски); 
21) исправки според дополнителните снимања; 
22) испишување на броевите на парцелите; 
23) завршен преглед; 
24) исправки по завршниот преглед; 
25) проверување на исправките и одобрение за ©преда-

вање на површините; 
26) определување иа површините на граничните квадрати; 
27) определување на површините на групите; 
28) определување на површините на парцелите; 
29) определување на површините на контролните гр\пн; 
30) конечен преглед и заверување на планог. 

За одделни пообемии операции ако ги вршат повеќе лица 
треба да се предвидат доволен број рубрики. За работите 
што се вршат како нелина за катастарската општина треба 
да се предвиди одделна влошка на работниот лист, каде 
што спаѓаат: 
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а) исправките на теренот со дополнителни снимања 
и со увиди на самото место; 

б) поделбата на групи парцели; 
в) нумерирањето на групите и парцелите, со изработка 

на скица на поделбата на групи; 
г) споредувањето на броевите на парцелите на листо-

вите на планот и на екипите на деталите; 
д) определувањето на дефинитивната површина на 

катастарската општина со ре капитулација; 
ѓ) изработката на списокот на површините на парцелите. 

Оваа влошка на работниот лист се вложува во работниот 
налог. 

(5) Во колоната »Забелешка« можат да се внесуваат 
разни забелешки — за фактите што ја отежнале работата 
или за нешто што е нередовна појава, наведувајќи го коли-
чинскиот податок, на пр.: 

Ad 3. — Дали е нанесувана и координатната мрежа 
за два различни размера (на пр.: »за соседната 
к.о. во 1 :2 ООО — 8 квадрати«); 

Ad 9. — »Споредено со правоаголните координати на 
18 точки« или »Споредено со прецизен панто-
граф«, и ел. 

(6) Кога се запишани податоци за сите операции, рако-
водителот на работите ќе го завери работниот лист. 

(7) Откако плановите и скиците на деталите ќе бидат 
готови за излагање најавен увид, плановите се потпишуваат 
и се заверуваат. Во долниот десен агол планот го заверува 
одговорното лице во органот односно во работната орга-
низација што го извршила премерот, а во долниот лев 
агол одговорното лице на органот надлежен за геодетските 
работи, под клаузулата: »Овој план е изработен според 
прописите за премерот и катастарот на земјиштата«, 
според прилогот бр. 17 кон овој правилник. На оригиналите 
од провиден материјал се потпишува со син туш (член 23 
став 4 точка 2). 

(8) По завршувањето на сите работи во катастарската 
општина или на работилиштето, ќе се соберат во една 
фасцикла: работниот налог, списоците на грешките, работ-
ните листови и забелешките и упатствата од органот 
надлежен за геодетските работи и ќе се приложат кон 
елаборатот. 

Член 61 

Прилозите бр. 1 до 27 и објасненијата кон тие прилози, 
што се отпечатени кон овој правилник, се негов составен дел. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 62 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат: 

1) чл. 3,4 и 5 од Инструкцијата за изработка на основната 
државната карта во размер 1 :5 ООО — I дел — теренски 
работи, што ја издаде Главната геодетска управа, под 
бр. 2620 од 22 април 1949 година, а која се применува врз 
основа на Решението за задолжителната примена на »Ин-
струкцијата за изработка на основната државна карта во 
размер 1 : 5 ООО — I дел — теренски работи« (»Службен 
лист на ФНРЈ«, бр. 38/49); 

2) одделот под називот: »Опис на листот на планот« 
во Прилогот 1 на Топографскиот клуч за плановите во 
размерите 1 : 5 00, 1 : 1 ООО, 1 : 2 ООО и 1 : 2 500, како и 
точ. 5 до 10 од Општите одредби и упатствата во Карто-
графа нот клуч за изработка на основната државна карта 
во размер 1 :5 ООО, кои прописи се издадени како посебни 
публикации на Сојузната геодетска управа, а се приме-
нуваат врз основа на Решението за примена на Топограф-
скиот и Картографскиот клуч при изработката на геодетски 
планови и карти во крупни размери (»Службен лист на 
ФНРЈ«, бр. 2/56); 

3) чл. 36, 54 и 55 од Правилникот за државниот премер 
— III дел (Разграничување и снимање на детали и релјефи 
на земјиштата и детален нивелман), кој е објавен во посебно 
издание на Сојузната геодетска управа и е составен дел 
од Правилникот за државниот премер — II и III дел 
(»Службен лист на ФНРЈ«, бр. 9/59). 

Член 63 

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет 
дена од денот на објавувањето во »Службен лист на СФРЈ«. 

Бр. 01-896/1 
1 август 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната геодетска управа, 

Насилие Благоевиќ, е. р. 

џ 
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Прилог 1 

Т А Б Л И Ц А 1 

Проверување на точките нанесени со голем координатограф 
(член 6) 

м - 500 1000 2 ООО 2 50. 5С00 

Најголеми дозволени разлики помеѓу дадените 
координати и про читаните на координатограф 

А < 0,05 mm • М 

А =» 0,03 0,05 0,10 0,25 0,50 m 

Најголеми дозволени разлики помеѓу дадените 
координати на геодетските точки и добиените на 

планот со мерење со размерник 

А <0,2 mm • М 

Д - ОДО 0,20 0,40 0,50 1,00 m* 

При проверување со координатни разлики најго-
лемата дозволена должина за поголемата катета 

изнесува 

А Ута* 
или =-

А Хтах 

40 80 140 160 240 m 

на планот 8 8 7 6,4 4,8 cm 

М = именител на размерот 

Прилог 2 

Т А Б Л И Ц А 1 - А 

Гранични вредности за UL min при дополнително нанесување 
на геодетските точки со релативни координати (чл. 7 и 43) 

ULmin = U0-L Uo = 5'10-4 

Lmm -=900 600 750 500 mm 

UL min 
на планот -0 ,5 0,3 0,4 0,2 mm 

Прилог 3 

Т А Б Л И Ц А 2 

Најголеми дозволени разлики помеѓу должините на акцис-
ките линии добиени со мерење на теренот и ение на планот 

(член 15) 

I А kart. ! = 0,СЗ + 0 : С00 2 - М + 0 ,75 A d ' i 

II А кап. i = 0 , 1 5 + 0,CC0 2 . М - 0 , 7 5 А d'li 

А кап. 2 = д к а г 1 . t + 0 , 2 m m . M 

I Категорија 
A kart. i 

II Категорија 
A kart. i 

» 

M = 500 1000 1000 2 000 2 500 5 000 

d' 
m 

m m d' 
m 

m m m m d' 
m 

1 
4 

24 
41 
86 

114 
147 
184 
269 
318 
428 
490 
555 
624 
775 

(,14 
0,15 
0,16 
0,17 
0,18 
0,19 
0,20 
0,21 
0,22 
0,23 
0,24 

0,24 
0,25 
0,26 
0,27 
0,28 
0,29 
0,30 
0,31 
0,32 
0,33 
0,34 
0,35 
0,36 
0,37 
0,38 

2 
14 
24 
52 
69 
89 

111 
163 
192 
259 
296 
335 
377 
469 
518 
624 
681 
749 

0,37 
0,38 
0,39 
0,40 
(\41 
0,42 
0,43 
0,44 
0,45 
0,46 
0,47 
0,48 
0,49 
0,50 
0,51 
0,52 
0,53 

0,57 
0,58 
0,59 
0,60 
0,61 
0,62 
0,63 
0,64 
0,65 
0,66 
0,67 
0,68 
0,69 
0,70 
0,71 
0,72 
0,73 

0,67 
0,68 
0,69 
0,70 
0,71 
0,72 
0,73 
0,74 
0,75 
0,76 
0,77 
0,78 
0,79 
0,80 
0,81 
0,82 
0,83 

1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1,21 
1,22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 

2 
14 
24 
52 
69 
89 

111 
163 
192 
259 
296 
335 
377 
469 
518 
624 
681 
740 

Собирок 0,2 mm-M за A kart. 2 

0,10 0,20 0,20 0,40 0,50 1,00 

Прилог 4 

Т А Б Л И Ц А 3 — 1 

Најмали дозволени должини на страните Опип зз ориент* 
рање на станицата во обичната тахиметрија (член 17) 

Размер 
Вредност за Dmin 

Класа Размер 
е D Е 

1:1000 

1:2 000 

1:2 500 

1:5 000 

80 mm 
80 mm 

65 mm 
130 m 
52 mm 

130 m 
30 mm 

150 m 
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ТАБЛИЦА 3 — 2 
Прилог 5 

Најголеми дозволени разлики Да помеѓу правецот забележан на теренот и оној на 
планот, во минути, за разни размери и за должините D на страните (член 17) 

1:1 ООО 

D 

mm m 

50 
58 
69 
88 

123 
220 
303 

50 
58 
69 
88 

123 
220 
ЗОО 

Да 

14 
12 
10 
8 
6 
4 

1:2000 

mm m 

23 
26 
31 
37 
47 
63 

120 
160 

46 
52 
62 
74 
94 

125 
240 
320 

Да 

16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

1:2 500 

D 

mm m 

18 
22 
26 
31 
38 
54 
95 

120 

45 
55 
65 
78 
95 

135 
238 
ЗОО 

Да 

16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 

1:5 000 

D 

mm m 

10 50 
11 55 
12 60 
14 70 
16 80 
19 95 
24 100 
34 170 
60 ЗОО 

Да 

20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 

ТАБЛИЦА 4 

Дозволени отстапувања за контролни мерења при картиран^ на деталите 

Прилог 6 

Ортошнална метода и прецизна шахимешрија 
Дозволени отстапувања за разни должини и размери 

1:500 m 1:1000 1:2 000 1:2 500 1:5 000 

За d до 50 m 0,18 
над 50 до 75 m 0,19 
над 75 до 100 m 0,20 
над 100 до 200 m 0.22 
над 200 m 0,23 

За сите должини За d до 50 m 0,18 
над 50 до 75 m 0,19 
над 75 до 100 m 0,20 
над 100 до 200 m 0.22 
над 200 m 0,23 

0,30 0,60 0,80 1,50 т 

За d до 50 m 0,18 
над 50 до 75 m 0,19 
над 75 до 100 m 0,20 
над 100 до 200 m 0.22 
над 200 m 0,23 (член 16) 

Обична шахимешрија 

Снимано од една станица: Д = 0 , 4 т т - М 
Снимано од две станици: Д = 0 , 5 т т - М 

(„врзни" фронтови) (член 18) 

Ф ошснрамешрија 

Еден стереограм: Д = 0,3 mm • М 
Два стереограма: А = 0,4 mm • М 

(член 20) 

1:1000 1:2 009 1:2 500 1:5 000 

А = 0,3 mm М -
0,4 mm • М = 
0,5 mm • М =• 

0,39 
0,40 
0,50 

ооо 
чо со о 
О

 О
 

^ 

0,80 
1,00 
1,30 

1,50 m - А 
2,00 т 
2,50 т 

ТАБЛИЦА 5 

Дозволени отстапувања Д при споредување цртежи на идентични објекти (член 22) 

За ист размер: Д = 0,3 mm • М 

За различни размери: А = 0,25 mm • М 

Прилог 7 

М = 500 1000 2 000 2 500 5 000 

0,3 mm • М =» 0,15 0,30 0,60 0,80 1,50 т 

0,25 тт«М=» 0,25 0,50 0,69 1,20 т 
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Прилог 8 
ТАБЛИЦА б 

Дозволени отстапувања Ad за должините во деталниот нивелман (член 30) 

1:503 1:1000 
d 

hm 

1:2 COO 
1:2 500 1:5 000 

d Ad 
m d Ad 

m 

d 
hm Ad 

m 
Ad 
m 

до 50 m 
над 50 до 75 
над 75 до 100 
над 100 до 200 
над 200 m 

0,38 
0,39 
0,40 
0,42 
0,43 

в 

K ч § 
о н ѕ о 
а со 

0,5: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

2,10 
2,30 
2,50 
2,60 
2,70 
2,80 
2,90 
3,00 
3,10 
3,20 
3,30 
3,30 

2,70 
2,90 
3,10 
3,20 
3,30 
3,40 
3,50 
3,60 
3,70 
3,80 
3,90 
3,90 

Прилог 9 
ТАБЛИЦА 7 

Екстремни дозволени вредности за односот а : ѕ и за должините ѕ при сметањето на височините h во 
нумеричката метода за определување на површините (член 39 и слика 57) 

Размер 1 : 5 0 0 1 : 1 0 0 0 1 : 2 0 0 0 1 : 2 5 0 0 1:5 С00 

Најголеми дозволени 
вредности на односот 1 1 1 1 1 

а 2 0 10 8 10 2 0 

Ѕтах 

Најмали дозволени дол-
жини ѕ за даденото а 20 а 10 а 8 а 10 а 20 а 

Smin ^ 

Прилог 10 
ТАБЛИЦА 8 

Минимални површини за определување со поларни планиметри (член 39) 

Размер 
Податок g Pmin На планот 

m2 
1112 cm2 

1 
1:500 1 

2 
30 

120 
1 , 2 
4 , 8 

1:1000 5 
10 

200 
800 

2,0 
8 , 0 

1:2 000 10 
20 

200 
800 

0 , 5 
2,0 

1:2 500 20 
40 

500 
2 000 

0 , 8 
3 , 2 

1:5 000 50 
100 

700 
2 800 

0 , 2 8 
1,12 
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Прилог 11-1 
ТАБЛИЦА 9 

Дозволени отстапувања при графичкото определување на површините, за двојни мерења и израмнување (чл. 40 и 44) 

Agraf - 1 0 - 4 7 М Г р A i2rv.=0,7 Agraf. 

1: 500 1:1 ООО 

Р А 0,7 А р А 0,7 А Р А d 0,7 А & Р А d 0,7 А d' 

ha а m2 m2 ha а ш2 т 2 ha а т 2 т 2 ha а т 2 т 2 

2 5 4 2 52 56 39 2 13 1 2 13 101 А 71 
4 7 5 2 70 58 41 3 12 8 2 30 106 

4 
А 

7 
74 

6 9 6 2 89 60 42 4 14 10 2 50 111 
4 
е 

5 
78 п 

8 10 7 3 09 62 43 5 16 11 2 70 115 
Ј / 

81 е 
11 12 8 3 30 64 45 6 17 12 3 00 121 

о 
85 о 

15 14 10 3 52 бб 46 8 20 14 3 30 127 е 89 8 
п 

20 16 11 3 74 68 4i 10 22 15 3 70 135 
Ј 
е. 

/ 
95 

i n 
25 18 13 3 96 70 49 12 24 17 4 00 140 

и 1U 
98 

32 20 14 4 19 72 53 14 26 18 4 60 150 
9 

105 
6 9 

38 22 15 4 43 74 52 16 28 20 5 20 160 112 

4) 24 17 4 68 76 53 18 30 21 5 90 170 
7 10 

119 
7 10 

54 26 18 4 93 78 55 21 32 22 6 60 180 126 

62 28 23 5 19 80 56 24 34 24 7 40 190 
8 11 

133 

72 30 21 5 45 82 57 23 36 25 8 20 200 140 

82 32 22 5 72 84 59 30 38 27 9 00 210 
8 11 

147 
9 13 

92 3 4 24 6 00 86 60 33 40 28 9 90 223 154 

1 ОЗ 36 25 6 29 88 62 36 : 4 2 29 10 80 230 
10 

161 

1 15 38 27 6 58 90 63 40 44 31 11 70 239 
13 

168 

1 28 40 28 6 88 92 64 44 46 32 12 7 0 249 
14 

175 
10 14 

1 41 42 29 7 19 94 бб 4 7 48 34 13 80 2 6 0 183 
11 ! 16 

1 55 44 31 7 50 96 67 51 50 35 14 90 2 7 0 | 190 
11 17 

1 70 46 32 7 8 2 98 69 56 52 36 1Ј 10 2 8 1 197 
12 

1 85 43 34 8 14 и о 70 60 54 38 17 30 291 2 0 4 
12 17 

2 01 50 35 8 4 7 102 71 6 4 56 39 18 50 3 0 1 2 1 1 
13 19 

2 17 52 35 8 8 1 104 73 69 58 41 19 80 3 1 1 2 1 8 
12 | ! 17 

2 3 4 54 33 9 15 \љ 7 4 7 4 60 4 2 21 0 0 3 2 1 1 2 2 5 
1 
1 14 2 0 

2 5 2 ј 55 39 [ 9 50 | 108 76 7 9 62 43 2 2 40 3 3 1 2 3 2 
ј 1 13 19 

8 4 64 4 5 2 3 7 0 341 2 3 9 
15 21 

А = 0,35 \ г р 9 0 бб 46 2 5 2 0 351 
14 

2 4 6 
14 2 0 

9 5 6 8 4 8 2 6 6 0 3 6 1 2 5 3 

1 0 0 
1 
! 7 0 49 2 8 0 0 3 7 0 

1) 2 3 
1 2 5 9 

3 4 15 2 0 
1 15 7 5 5 3 2 9 СО 3 8 1 2 6 7 

5 16 23 
1:1 00 1 3 0 8 0 56 31 2 0 3 9 1 2 7 4 00 3 16 2 3 

1 5 0 бб 6 0 3 2 8 Ј 401 2 8 1 i 1 
1 

4 5 17 2 4 
1 7 0 9 1 (4 3 4 5 0 4 1 1 2 8 8 А = 0 , / \ Р 7 

3 4 5 0 4 1 1 
17 2 4 1 9 0 96 67 3 6 2 0 4 2 1 
17 

2 9 5 4 5 16 26 
2 10 

ј 
1 0 1 71 3 7 5 0 4 2 9 3 0 3 
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ТАБЛИЦА 9 
Прилог 11-2 

Чл. 40 и 44 
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Прилог 11-3 
ТАБЛИЦА 9 

Чл. 40 и 44 
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ТАБЛИЦА 9 
Прилог 11-4 

4.1. 40 и 44 

ОБЈАСНЕНИЕ И УПАТСТВО КОН ТАБЛИЦАТА 9 

Вредностите d и d', вметнати помеѓу соседните вредности 
за р и А, односно 0,7 А, се количници помеѓу разликите на 
соседни ге вредности на површините во таблицата и дозво-
лените отстапувања А и 0,7 А ипо им одговараат, т= е. 

^ Р — Рсоседно најблиско dp 
А—Асоседно миј блиско dA 

или: бројот d покажува за колку ари треба да се наго леми 
површината р за дозволеното отстапување за истата да 
се наголеми за единица на мера, т.е. за еден квадратен 
метар. Количникот d има димензија 

Id! — -
ап 

Гш2 

Постапка 

А. За двојни мерења 

Разликата помеѓу дадената површина, заокружена па 
ари, и онаа најблиската во таблицата ќе се подели со бројот d 
и резултатот ќе и се додаде на онаа вредност на дозволеното 
отстапување А која стои со суптрахсндот. Тоа е поправката 
<ЗА за дозволеното отстапување <)Д. Или: ќе се определи 
бројот со кој треба да се помножи вредноста d за да се 
добие разликата на дадената површина и на онаа најбли-
ската во таблицата. Ова се врши со логаритмар, а за помали 
броеви напамет. Поправката <)А се добива во квадратни 
метри кога разликата на површините ќе се земе во ари, 

М 
dp 
d * 

Б. При израмнување 

Постапката во основа е иста само што се работи со 
вредностите 0,7 А и d\ 
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ТАБЛИЦА 9-А 
Прилог 12 

Вредностите за зголемување ка дозволените отстапувала 
од Таблицата 9 пр« израмнување на површжмпе определен* 

со поларен планимсгар (член 44) 

dA^gVln 

л Вредности ОД у ги2 

g - 1 2 5 10 20 40 50 100 

3 " 2 5 12 24 49 98 122 245 3 
4 3 6 14 28 57 ИЗ 141 283 4 
5 3 6 16 32 63 126 158 316 5 
6 3 7 17 35 69 139 173 346 6 
7 4 7 19 37 75 150 187 374 7 
8 4 8 20 40 80 160 200 400 8 
9 4 8 21 42 85 170 212 424 9 

10 4 9 22 45 89 179 224 447 10 
11 5 9 23 47 94 188 234 469 11 
12 5 10 24 49 98 196 245 490 12 
13 5 10 25 51 102 204 255 510 13 
14 5 11 26 53 106 212 265 529 14 
15 5 11 27 55 110 219 274 548 15 
16 6 11 28 57 113 226 283 566 16 
17 6 12 29 58 117 233 292 583 17 
18 6 12 30 60 120 240 ЗОО 60D 18 
19 6 12 31 62 123 247 308 616 19 
20 6 13 32 63 126 253 316 633 20 
21 6 13 32 65 130 259 324 648 21 

: 22 7 13 33 бб 133 265 332 663 22 
1 23 7 14 34 68 136 271 339 678 23 

24 7 14 35 69 139 277 346 693 24 
25 , 7 14 35 71 141 283 354 707 25 
26 ; 7 14 36 72 144 288 361 721 26 
27 7 15 37 73 147 294 367 735 27 
28 7 15 37 75 150 299 374 748 28 
29 8 15 38 76 152 305 381 762 29 
30 8 15 39 77 155 310 387 775 30 
31 8 16 39 79 157 315 394 787 31 
32 8 16 40 80 160 320 400 800 32 
33 8 16 41 81 162 325 406 812 33 
34 8 16 41 82 165 330 412 825 34 
35 8 17 42 84 167 335 418 837 35 
36 8 17 42 85 170 339 424 848 36 
37 9 17 43 86 172 344 430 860 37 
38 9 17 44 87 174 349 436 872 38 
39 9 18 44 88 177 353 442 . 883 39 
40 9 18 45 89 179 358 447 894 40 
41 9 18 45 91 181 362 453 906 41 
42 9 18 46 92 183 367 458 916 42 
43 9 19 46 93 185 371 464 927 43 
44 9 19 47 94 188 375 469 938 44 
45 9 19 47 95 190 379 474 949 45 
46 10 19 48 96 192 384 480 959 46 
47 10 19 48 97 194 388 485 970 47 
48 10 20 49 98 196 392 490 980 48 
49 10 20 49 99 198 396 495 990 49 
50 10 20 50 100 200 400 500 1000 50 
51 10 20 50 101 202 404 505 1010 51 
52 10 20 51 102 204 408 510 1020 52 
53 10 21 51 103 206 412 515 1030 53 
54 10 21 52 104 208 416 520 1039 54 
55 10 21 52 105 210 420 524 1049 55 

УПАТСТВА КОН ТАБЛИЦАТА 9-А 

При израмнување на површините на парцелите во 
група, за g се зема онаа вредност со која се определувани 
површините на парцелите, а ири израмнување на површи-
ните на групите — онаа со која се определувани површините 
на групите. 

Таблицата 9-А се користи ако отстапувањето f ја премине 
вредноста пропишана во Таблицата 9. 

ПРИМЕРИ 

1. Размер: 1:2500; 
податок g — 40 m2; 
површина на групата 2562 а; 
f = —740 m2; 
број на парцелите во групата 47. 

Дозволеното отстапување изнесува: 
според Таблицата 9: 612 ш2 

62 
+ м - 7 

според Таблицата 9-А 388 
Зголемено А = 1007 т 2 

X Размер 1 : 5 ООО; 
податок g ~ 40 т 2 ; 
површина 527 ha 80 а; 
f -—5740 m2; 
број на групите на листот 17. 

Дозволеното отстапување изнесува: 
според Таблицата 9 5587 па2 

780 
18,9 

41 

според Таблицата 9-А _233 
Зголемено А — 5861 т 2 

за израмнување на гру т и е на ЛИСТОТ. 
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ТАБЛИЦА 9-Б 
Прилог 13 

ТАБЛИЦА 10 
Прилог 14 

Површините р' на парцелите сведени иа површини на ликови 
со еднаков периметар 2ѕ според образецот 

Член 40 

Дозволени отстапувања при сметањето на површините од 
оригиналните мери, за двојни мерења и за израмнување 

(чл. 40 и 44) 
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Прилог 15 
ТАБЛИЦА 11 

Најголеми разлики A z a okr помеѓу збирот на површините на ликовите во таблата 
заокружени на квадратни метри и дадената заокружена површина на таблата 

(член 41) 

Azaokr. в 0,5 Ур 

k ш2 k ш2 

за k до 9 1 над 289 до 361 9 

над 9 до 25 2 99 361 до 441 10 

» 25 до 49 3 99 441 до 529 11 

9» 49 до 81 4 99 529 до 625 12 

99 81 до 121 5 »1 625 до 729 13 

99 121 до 169 6 Н 729 до 841 14 

99 169 до 225 7 99 841 до 961 15 

над 225 до 289 8 над 961 до 1089 16 

Прилог 16 
ТАБЛИЦА 12 

Поправки А Ри во m2 за 1 ha површина за листовите на планот од разни формати, со модули тц 
(член 43) 

А ри во m2/ha = AF u .10 4 .m u 

А ри во ш2 за 1 ha за разни корисни формати Ly х L* и модули т « 

AFu list Ly х Lx - 99 х 60 (cm) 75x50 45x60 65,85 x 52,68 
mm2 

m u - i o - « . 1,85 1 8 5 2 . . 2,66 C 667 . .3 ,70 3704 10-*.2,88 2693 

m2/ha m2/ha m2/ha m2/ha 

103 1,852 2,667 3,704 2,883 

200 3,705 5,333 7,407 5,765 

ЗОО 5,556 8,000 11,111 8,648 

403 7,407 10,667 14,815 11,531 

500 9,259 13,333 18,519 14,413 

603 11,111 16,000 22,222 17,296 

700 12,953 18,667 25,926 20,179 

800 14,815 21,333 29,630 23,062 

993 16,667 24,000 33,333 25,944 

Fust 
549 000 375 ООО 270 COO 346 898 

mm2 
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СХЕМА НА ОПИСОТ 

К.о. ВРХ — 8, САШ — 8, ДУБ — 3, 

УПАТСТВА И ОБЈАСНЕНИЈА 

1. Схемата на описот на листот се однесува на листовите од корисен формат 90 х 60 (ст) 
и 75 х 50 (Ст), со следните забелешки: 

а) схемата дава податоци за случаите кога се карти ра во непрекинати целини; 
б) ако се картира секоја катастарска општина за себе, описот во однос на претставе-

ниот објект всушност е ист, со тоа што се наведуваат податоци само за таа катастарска 
општина; 

в) каде за споменатите два формата димензиите на одделните делови меѓусебно се 
разликуваат, тие за форматот 75 х 50 (cm) се дадени во загради. 

2. За листовите со размер 1 : 5 ООО распоредот на деловите во описот на листот е ист 
како на листовите од покрупни размери, со тоа одделни простори да се приспособат кон 
форматот. За буквите и бројките се земаат според големината оние што му одговараат на 
форматот 75 х 50 (cm). За схемите се земаат димензиите според скиците во оваа схема. 

3. На проширените листови што содржат делови на две секции и на4листови со шеста-
голна рамка, за обете секции ќе се внесат во описот ознаки една под друга, и тоа: 

5L 23-12* а) во горниот десен агол општи ознаки на пр. 6А 31-19* 

б) во долниот лев агол комбинирана ознака составена од општа и локална, на пр. 
5 L 23 ГРАДЕЦ —12 
6 А 31 ЦУГОВЕЦ —19. (за ист лист): 

4. Изгледот на схемата на врските на листовите за листот во овој прилог е покажан 
во сликата. 

5. На листовите со шестаголна рамка линијата на писмото за размер и еквидистанција 
е паралелна со долниот раб на листот, а за другото е паралелна со у-оската на секоја половина 
на листот, изземајќи ги вредностите на самите ордината и географските должини за граничниот 
меридијан на зоните. 


